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Referat fra 
Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. feb 2011. 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Mandaternes prøvelse 
3. Referat fra forrige repræsentantskabsmøde 
4. Formandens beretning 
5. Regnskab - kassereren fremlægger det reviderede regnskab 
6. Appeludvalgets beretning 
7. Øvrige udvalgs beretning 

a. Turneringsudvalget 
b. Dommer- & teknisk udvalg 
c. Eliteudvalget 

8. Behandling af indkomne forslag 
9. Valg af bestyrelse ifølge lovene 
10. Valg af appeludvalg ifølge lovene 
11. Valg af revisionsfirma 
12. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene 
13. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer 
14. Eventuelt 

----- 
   
  Morten Rasmussen (MR) bød velkommen til DMgU’s repræsentantskabs-

møde 2011. Karsten Jørgensen (KJ) laver referat. 
   
ad pkt 1 : Valg af dirigent:
  MR: Bestyrelsen foreslår Per Andreasen (PA), der blev valgt enstemmigt. 

  Dirigenten konstaterede herefter, at indkaldelse var udsendt for sent. Han 
forespurgte, om der var nogen indvendinger til det. PA konstaterede samti-
dig, at dagsorden var i henhold til lovene. 

  Gert Andreasen (GA): Det skal fremgå af referat, at repræsentantskabs-
mødet ikke er lovlig varslet. Det skal endvidere fremgå af referat, at for-
slagene er indsendt for sent som følge af forkert tidsfrist i mail fra besty-
relsen. 

  KJ: Mange af forslagene er indsendt rettidigt. 

ad pkt 2 : Mandaternes prøvelse: 
  Der var mødt 31 stemmeberettigede. Oversigt over fordeling af de delege-

rede vedhæftet som bilag 1. Udover de stemmeberettigede deltog 3 perso-
ner. 

     
ad pkt 3 : Referat for forrige repræsentantskabsmøde:
  Ingen kommentarer. 

ad pkt 4 : Formandens beretning: 
  Formandens skriftlige beretning var udsendt sammen med indkaldelsen. 

Den er vedhæftet referatet som bilag 2.  

  Der var ingen mundtlig beretning. 
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GA: Er jeg sat fra bestillingen som breddeansvarlig – jfr formandens skriftli-
ge beretning 4. afsnit? 

 Michael Sølling (MRS): Det er en uheldig formulering. Du er forsat bredde-
ansvarlig. 

 GA: DM holdturneringen 2011 er meget uheldigt planlagt. Det er 3. gang på 
5 år, der ingen afdelinger er øst for Storebælt. På forespørgsel til TU om, 
hvorfor der ikke var en afdeling i Gladsaxe, oplyste TU, at det var bestyrel-
sens ansvar og beslutning. Vi har accepteret beslutningen for 2011, men 
overvejer at gå videre med sagen. 

 MR: DMgU’s bestyrelse har på intet tidspunkt udelukket GMK fra arrange-
menter i 2011. Såfremt GMK vil indgå samme aftale som øvrige klubber, vil 
de også få arrangementer. 

 GA: Det er bestyrelsen, der bestemmer over TU og ikke omvendt. Er besty-
relsen enig i det? 

 MR: Vi står over TU – ingen tvivl om det. 

 MRS: GMK er udelukket, indtil de trækker truslen tilbage. For kort at rekapi-
tulere rep-mødet 2007, hvor bestyrelsen havde fravalgt et af TU valgt spil-
lested, blev bestyrelsen pålagt ikke at blande sig i TU’s arbejde. Bestyrel-
sen var og er fortsat ikke enige i, at der ikke skal spilles øst for Storebælt i 
2011, men qua udtalelsen fra rep-mødet 2007, vil vi ikke ændre noget. 

 Stefan Østergård (SØ): Vi havde forhørt hos GMK, om holdningen til even-
tuelt indgreb i spillet var ændret. Det var den ikke. Derfor blev GMK fra-
valgt. Via Jannick Skov (JS) forhørte vi om mulighed for at spille i Brøndby 
Strand. Vi fik desværre ingen tilbagemelding. Det var TU´s holdning, at der 
ikke skulle spilles 2 år i træk hos LMK. Derfor blev der ingen holdturne-
ringsrunde øst for Storebælt. 

 JS: Der kunne sagtens spilles 2 år i træk hos LMK. Det er et dårligt argu-
ment. Roslev og OMC får stort set DMgU-arrangement hvert år. 

 Leif Sønderby (LS): Hvad skal der til, for at et anlæg er godkendt? Kan vi 
læse det nogen steder? 

 Allan Schwab (AS): Vi forespurgte JS, om Brøndby var klar. JS mente NEJ. 
Det samme gjorde GA. Det var noget med strøm og toiletforhold. 

 GA: En klub må gerne have DMgU-arrangement flere år i træk. Tidligere 
spillede man i GMK stort set hvert år. 

 LS: Brøndby Strand er interesseret i et DMgU-arrangement. Vi bringer for-
holdene i orden. 

 Leif Meitilberg (LM): Det er meget uheldigt, at der ikke er et arrangement 
øst for Storebælt i 2011. 

 GA: TU har ”jokket i spinaten” med hensyn til placering af spillesteder i 
2011. Bortset derfra gør TU det rigtig godt. 
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 MR: Når vi vælger repræsentanter til udvalgene, skal de også have råde-
rum. Bestyrelsen skal ikke blande sig i tide og utide. 

 LS: Hvad skal der opfyldes for at få arrangementer? 

 MRS: Det fremgår af kontrakten, der kan ses på vores hjemmeside. 

 Ib Jørgensen (IJ): Jeg er enig med GA om placering af spillesteder. Vi får 
som Gladsaxe øgede udgifter. Vi tager beslutningen til efterretning. 

 GA: Der blev ikke sendt hold til EM i Italien men kun enkelte spillere. Til 
gengæld har vi testet baner i Sverige for mange af landsholdets penge. Det 
er vigtigt at stille fuldt hold i stedet for at stille et ”super testhold”. 

 MR: Bestyrelsen mener, at landstræneren har truffet den rigtige beslutning. 

 KJ: Gert, jeg synes din kritik af landstræner/bestyrelse er urimelig i dette 
spørgsmål. På rep-mødet i 2010 udtalte du, ”at det var en glimrende ide” 

 MRS: På rep-mødet 2010 var der bred enighed om Bjarne Hansens oplæg. 

 GA: Vi skal styrke landsholdet og altid stille med fuldt hold. Landsholdet er 
vores ”flagbærer”. 

 JS: Der var udtaget 4 spillere, hvoraf en sendte afbud. Trods det, måtte 
Vincent selv betale for at komme med til Sverige. Det er urimeligt. 

 AS: Bjarne Hansen gav Vincent valget mellem Italien eller Sverige. Vincent 
valgte Italien. Derfor skulle han selv betale for deltagelse i Sverige. 

 MR: Det er urimeligt, at rep-mødet skal diskutere den enkelte udtagelse el-
ler ikke-udtagelse. 

 GA: Der skal stilles fuldt hold for enhver pris. 

 LM: Jeg er helt enig, men fejlen ligger ikke i bestyrelsen men i eliteudval-
get. 

 Jan Lyø (JL): Stop det ævl og bævl på kryds og tværs. Hvis landstræneren 
har en plan, så har vi grundstenen til at komme videre. Tror ikke, vi i mange 
år har haft en strategiplan hos landstræneren. Fortræning behøver ikke væ-
re egne spillere, Det kunne være 3 klassespillere fra eksempelvis Tyskland. 
Så var man sikre på at banerne var trænet igennem. Der mangler planlæg-
ning.  

 JS: Spillerne, der var i Sverige fik alt betalt og vandt oven i købet penge-
præmier, som de selv beholdt. Er det rimeligt? 

 MRS: Bjarne Hansen havde en beskrevet plan, der var kendt i bestyrelsen. 
En plan han handlede efter. Vi have ikke set det komme med pengepræmi-
er, men ”fred være med det”. Det er pebernødder. 

 JS: Enig, men vi må have retningslinjer på det område.  

 SØ: Det er hjernedødt, at der ikke udbetales bonus, når en spiller laver et 
godt resultat. 
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 PA konkluderede, at bestyrelsen træffer beslutning på området. 

 Preben Nørskov (PN): Bjarne Hansens plan var at lave et godt resultat i 
Sverige. Så det er fornuftigt, det han gjorde. 
  

  Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

  Beretning enstemmigt godkendt.

ad pkt 5 :  Regnskab: 
  MRS gennemgik og kommenterede regnskabet. 

  Der er et underforbrug hos herrer/damer og et overforbrug hos juniorerne. 

  Fra juniorernes andel er tilbageført 35.700 til DMgU som følge af lavt delta-
gerantal til YWC. 

  NM-puljen bliver stor – måske alt for stor. Den kommende bestyrelse bør 
overveje, hvad vi gør. 

  JL: Brug dem på seniorerne, så også de (ca 40% af deltagerne) føler sig 
som en del af NM-landsholdet. 

  MRS: Vi har snart nået vores mål om, at administrationsomkostningerne 
maksimalt må udgøre 20 % af vores budget. Vi når ikke målet som følge af 
besparelser men som følge af øgede indtægter. 

  Sidste år havde DMgU en sag med WMF om sponsorandele til WMF for 
WC 2009. Vi var langt fra enige. WMF har nu frafaldet kravet og lukket sa-
gen. 

  Overskud på den ordinære drift i 2010:  157.411 kr. 
  Overskud incl ekstraordinære poster 2010: 172.344 kr. 
   Egenkapitalen 31.12.2010:   767.976 kr. 

  GA: Hvad er sekretærservice? Mener, vi har nedlagt sekretærservice hos 
TDC. Jeg får aldrig henvendelser. Undersøg det. 

  MRS: Det gør vi.  

  Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

   Regnskab enstemmigt godkendt.

  MRS oplyste, at der i 2011 forventes indtægter på 821.000 kr fra DIF, heraf 
er de 111.000 kr indtægtsregulerende omkostninger. 

  MRS bad om, at Allokeringsmodellen, der blev præsenteret på rep-mødet 
2010, blev genudsendt sammen med dette referat (vedhæftet som bilag 3). 

  (Regnskab og ledelsesberetning samt budget 2011 udsendes som separat 
fil sammen med referatet). 

   
ad pkt 6 :  Appeludvalgets beretning: 
  Appeludvalget havde ikke udsendt skriftlig beretning. 
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  JL: Der har ingen sager været i 2010. 

  GA: DMgU har tabt en sag til GA i DIF. Er Appeludvalget vidende om det? 
Jeg havde anket beslutningen om, at jeg skulle betale 100 kr i bod for 
manglende klubtøj til DIF. 

  MRS: DIF henvendte sig til bestyrelsen. Vi vurderede, at der var brugt tid 
nok på den sag. Efter at have konsulteret Dommer og teknisk udvalg fra-
faldt vi sagen. Ja Gert, du slap for at betale – men vundet sagen: NEJ. 

   
   Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

  Beretning enstemmingt godkendt.
  
ad pkt 7 : 7 a – Beretning fra Turneringsudvalget:  
  Turneringsudvalgets skriftlige beretning var udsendt sammen med indkal-

delsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 4.  

  AS: Det varede lang tid, inden vi fik adgang til snitlisten. Nu fungerer det. Vi 
ser gerne, at vi får regionale hjælpere til opdatering af snitlisten. 

  MRS: Bestyrelsen støtter holdningen om hjælp til TU. 

  Vincent Huus (VH): Jeg hjælper gerne. 

  GA opfordrede til brug af Infosport. 

  VH: Infosport lukker 31.12.2011. 

  PN efterlyser resultater for DM MOS.  

  AS: De skulle være sendt ud. Jeg tjekker. 

  JL efterlyser stævneresultater på hjemmesiden. Vil man se på det? 

  AS: Ja 

  LM: Der mangler kontinuitet i TU. Der er for hurtig udskiftning. 

  GA: Der skal flere personer i TU og der skal ikke være 1-årige valg. 

  AS: Årets spiller 2010: Jannick Skov. 
. 
   Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

  Beretning enstemmigt godkendt.
   
  7 b – Beretning fra Dommer- & teknisk udvalg: 
  Dommer & teknisk udvalgs skriftlige beretning var udsendt sammen med 

indkaldelsen. Den er vedhæftet referatet som bilag 5. 
    
  VH: I håndterede en uheldig sag med mig selv utrolig godt. 
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  JL: Jeg blev verbalt forulempet af en synligt beruset overdommer under 
holdturneringen hos LMK. Er det noget Dommer og teknisk udvalg har dis-
kuteret eller er det noget, vi skal leve med? 

  Teddy Nielsen (TN): Vi var opmærksomme på det og talte med den pågæl-
dende. 

  VH: Samme dommer har været brovtende overfor en af vore juniorer, der 
spillede sin første turnering. Forældrene var indstillet på at trække junioren 
fra minigolfsporten. Det blev heldigvis forhindret.

  JL: Tak for svaret. Opfordrer til at man overvejer at trække dommere i så-
danne tilfælde. 

  GA: Jeg har hørt, at der blev slået i banen og sparket til et skilt under stæv-
ne i Broager. 

  TN: Jeg var overdommer. Jeg så ikke noget. Til gengæld svinede ham, der 
har klaget til dig, dommerpanelet til. Det er ligeså strafbart. 

  MR: Vi skal ikke diskutere enkeltdomme her. Jeg er enig i, at det er uhel-
digt, at dommere løber rundt med øl.

   Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

   Beretning enstemmigt godkendt.

7 c – Beretning fra Eliteudvalg: 
Eliteudvalget havde ikke udsendt skriftlig beretning. Der blev heller ikke 
omdelt nogen på mødet. 

 AS – spillerepræsentant: Jeg har intet. 

 PA – bestyrelsesrepræsentant: Jeg har intet. 

 Afstemning: For: 24 Imod: 0 Undlod: 7 

   Beretning godkendt.
   

ad pkt 8 : Behandling af indkomne forslag: 

Oversigt over samtlige forslag er vedhæftet som bilag 6 
    
Forslag nr. 1  Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse 

Vedrører:  Politikkatalog. 

�����������	
���	
���
���������	
�
�
����������	
�����
�������������	����������������	��������
���������������������������
��������
	� !"�������#�$�
%������������������������&���������������������
������	��
����'�
������(������)������������
���(�*��#�������+������������
,-������#�����+)(�����������
�



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 7 af 51 

.�������	��&&����������(�������������������	��
	�&�	���������������
	��#)���	�����/
�������*��+���$��.������������0��&�	����������(���$��������(�����������	�������������
�������1������������������(���$��
�
.�������	��&&���
-����#�����������1+0�����������
-���������������2�$�#)�3�������/
��������$��
�
�)���������4�������������)�������������	��������$�
�
����������	
�����
���������������		���&�������	�"��������������������4-
��������
�51���)��������4���&
�������������������������	�����-�����	$�����	�
	��������&��2����	����
����������	�-�����	�"����������	4������
������������������!�������������������$�
����	
���&
�������������	�4������&
����
�����������4������������������	�	������	��������
�"�����
�����	�������������������	
�����2��������$��
�
��	������-������
������	��������������������
���������'�
67���
	���	���������+����
8
������+�*�#)����
 ���
����
-���#)����
�
���������
6����������!����������������	
���4��������
����������������7�����
�����	����������!���
�������	�-���	����-�����	��������
	�����-����������������	��������������������
�����	��
��-�����	$�
�
6���������!����������������	
�����
��-���4�-���
����&�'��
9������7	�
������-�����	�
.��"����!���
:�"��
 �"-���
	���������	�����-������$��
67������������
�
�����������	
���
%������4
���������-"��������������
	�����������4���47!�����&��
������
	������������
����-�������������������������������������������-������������������������������������
�����������������������
	��������	�	7��������������-������-"�������������������-�������/
��	
�����������$��
�
�-�����	����������������������
	�����������4���47!�&��
������
	�������������"�����/
����!��������
������
����
	��������$��
�
���������������	
���	
�	�

• %�-���������7���/�
	���	�
����"���
• %�-������������
����"���
• %�-�������*�1��
�������
����������	����
• �������1�*�)�������������/��)���
�������������
��&�
!�����
• �������1�/�)�������������!������������������������������������	��
• ������������������&�$�����
• :������������	�������"-����
�������&��������������(5�����
• �-����������	�
���������
��������
�����	�

�
�



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 8 af 51 

�������������	
� �	
�!��
• %�-����������"��������	���
��&���"�����	��&&�����*�������
• 15#��������������4����������)������������������(����
• �������)�/�0�����������)�/������
�������������
��&�
!�����
• %�-�����)�/�0��
�������
����������	����
• ����������������������!������������������������������������	��
• %�-�������������������"��������, /:
���&��2��&��	&��������
• ������������������&�$����

�
�������������	
��

• ������������������&�$����
• �������1���
�����	����
• ����������������������
• ���7���/�
	��
�"������"������	���
• ������
���"��&�$�����������)��
• ���������/�)�����������������������������������
��+/�����	���
• ���������*�)��������������������������������������#�*��+���	��
• ����������
����������-���������4-����������������
• ���������*�)�������������"����5��������7���������������7���/�
	����������������������������������
����������	������!����

�
"����������
;�������

• ����������5�
������
������
�	������
�����-�����-���������7���/�
	��
����������	�
����"���
• ����������5�
������
������
�	������
�����-�����-������������
����"���
• %��"������������������������
��2������
�4
�������������������
���
������������������������������������	��
• ������7�����	��	-"��������������������	���������
��&�
!����
• ������1�������������-������	������
��&�
!����
• <-�������	�����	��	-"�����������������
��&�
!����
• �-�����	������=�����
	��
����������
	����
������
��������-����
���������	��4!���������
• >����"		��
	���-��������������-�����	���������

�
;��������

• ����������5�
������
������
�	������
�����-�����-���������7���/�
	��
���������	�
����"���
• ����������5�
������
������
�	������
�����-�����-������������
����"���
• ������7�����	��	-"��������������������	���������
��&�
!����
• ?���"����������&�
!���	��&&��������-�����	�����, ���������	�
• %�-������������/�
	���=���-�����	����������
• �������������1�*�)������
����������

�
���1�*����)��

• .�������	��	����������������"		����������
��4������	��������1�*����)��
�
�
������
���������	
�
�
.�����������	
�����
������������	����������������������	
������'�

• ����
��������������	��@�&�	����
• A������



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 9 af 51 

• ������
�
:���-�����	�������������4
�������!�����$-$�����
-���"-��������	
��������"-������/
�������������-����	���
������������������������	
�������*����������"-�����������"����$�
:�&���������������������"�����
�������!���
������
	�����"������
�������4������
	���/
���$�
�
�
������

������������!����
�����	������4
������������������������������-��	���
��
�����������������"�����������&�������&�"��������
	�������������&�	�����������������$�
�
B�
�
������������������������������!�����&�������
&������!���
�����
	�����"������������4��/
���5�����$��
�
 ��������������������������	4����
�������4
���������-���������	����������������	��/
���$���	�4���	�������"�	����������-�����1)3����()3��������
�-�����������"	����
&�����������!���$�
�
A-����������"�������&
������*��������
�����	��������������
	��������������������/
����������*�
-�����������������������������	4�������&�	"���������$�
�
.��������!������������������������������������"������4-
����������������!���������
���������"		����4-������������������������
&��������
��������47�����������$-$$�
�
��������������������	����
-��
����������������������	���4����
�������-�����	
����&����/
�������������&�������
	�����&
���������������4
��������$�
�
��������
����������	
�����
����������������7�
�
�������
�	������
������
	����������"���	��
����������������������
�����	������7��������&
��������������
	����
&���������4������	�/
&�����$������7���������&��
�������	��������
��2�������������������������������
�������/
�2�&������4-
��&
����������-�����������-"�����7���$��
�
����������	
�����
��-�������!����
��������������������-�����	�
	������������	����������/
4
�����	����������!���������������$�C�����	�����������������!�����
�����������	��	��
	�
��"����"���	�����!7���-�������
���������������	��	�
	���-�����	$��
�
�����
D ���4
����������	�������������
���������$��-���������
���
D �������-�����������������
���������$��9-���������
���
D ���������"�������������"����-�����	�
D �������������������������"������)�����������)������
D �����	�����������
�����-���?���<��
	�8��

�
"����������
D ,&�������������������-��	��������7!�������������������	����
D <������-�����	�	��&&������"������6<��
D %�4
������������������7�������������

�
���������#�������������	
���	
�	��
D %�4
��������������������������"���	��

�
�
�



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 10 af 51 

���������#�������������	
� �	
�!��
D ,&�����	������/4
���*��������
����	�
	���������
����	�

�
���������#�������������	
���

• .�������	��	���������1������"		����������
��4������	��������)��
�

$��%&&�'(���
����������
.�����������	
�����
�������������������-�����������������&�
	�����
��������-����	����/
�����
	���"����������������$��������������������������������
���2����������	���
���&�����/
��-�����	������$���$��������������������������	�
����������
�$��
��������-����	����������������

	���-��	����������	����
��������������������������&������������-�����	����������
�/
�����������������-����	4�����
	������
�������������������	�������������������	
����������/
��$�
�
����4
�������
	������������	�����������������-�	��	��&��
�������	��
�����������������������
����������
	���-�����	$��
�
:���������
������������������-"�������-�����
��
�	�������
�������-�����	���
��4��/
4���
	��
����������������������"������4��$��
�
��������
����������	
�����
��������������������-����������������
����"�����
	����������
�	���/
����
�������������
	��
������
���$�
�
������-����	����������7�������"��������������
	�
���2�����������������-�����2������	��������
-�����	��������������
���$��
�
������������������	����	��	�&��������
���������&
���������5�&��
�������	��$�
�
�����������	
���
�������������������������-����������������������������		��������������
	��
������
/
���������-������"���	����-�����	�������
��������)$��
�
����������������	
���	
�	��

• �-������������������������������5����������
����	�������
• %�-�����	��������������������������������������������
• �������)�����������-�������������������������
• :����������������-�����	���������
• �������)��������������	�����2����������-������������-�����	���������
• <��������������������������5�����������
	���������������
• :��������
���������
���������*�����	
�������
���������
���������
��&����
���

�
����������������	
� �	
�!��

• �-�����	�������������
�������������������	����������
• �-�����	�����������������7���	�������	
���&
�����
• �-�����	�����
�����
	���	����������

�
����������������	
��

• �����������������������	����������-����	��&��������������
�



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 11 af 51 

���������#�������������	
���	
�	��
• .-"���"��������!�����������������-�������������7�����������$��
������ �:�������������$���
• ������������-���	��&&��������������7�������������
• ��������/����������������
	�������-�����������������5�����������������
������� �
����	������$�
�
• >����"		��
	���-��������������"�������������-�����	������������
������� ��������
• >����"		��
	���-��������������"��������
���������
����������#��
������ ��������

�
���������#�������������	
� �	
�!��

• ����������!��	��&&��������-�����	�������������
������������
������� ��������	����������

�
���������#�������������	
���

• .�������	��	����������������"		����������
��4������	��������1�*����)��
�

/////�
�

MRS: Det er fremlagt på klubmødet, hvor det blev behandlet. Ændringerne 
fra klubmødet er indpasset. Lad os gå direkte til afstemning. 

 GA: Jeg er enig i det skrevne, men hvad er formålet med afstemning. Det 
vil binde os på hænder og fødder. 

 JL: Det er særdeles positivt. Det blev behandlet på det mest positive møde, 
jeg har deltaget i, i de 30 år jeg har været i minigolfsporten.  

 LM: Jeg mener ikke, det skal til afstemning. Det er et arbejdspapir. En ved-
tagelse vil binde bestyrelsen på hænder og fødder. 

 MRS: Formelt bør det til afstemning, så repræsentantskabet giver udtryk for 
deres holdning. Budgettet er også et arbejdspapir, som repræsentantska-
bet kan udtrykke deres holdning til. 

 Jan Nielsen (JN): En vedtagelse betyder i princippet, at bestyrelsen er bun-
det, men det betyder også, at man forpligtiger sig. Er man bange for det? 
Tør man tage konsekvensen og forpligtige sig eller er man nu bange for 
konsekvenserne? Vedtager man det, skal det selvfølgelig evalueres om et 
år. 

 LM: Er enig i det skrevne, men vil være ked af at få det til afstemning, da 
det vil binde bestyrelsen på hænder og fødder. Vil være ked af at arbejde 
på sådanne vilkår. 

 JL: Det er en handlingsplan. Vi når det måske ikke i 2011 eller 2012, men 
så må vi revurdere planen. Når ting er besluttet og der er sat navn på, har 
tingene det med at ske. Tager vi det bare til efterretning, har ting det med 
ikke at ske. 

 MRS: Lad os få det til afstemning. Det vil være en god retningspil for besty-
relsen. Det vil forpligtige bestyrelsen. 
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 Afstemning: For 28 Imod: 3 Undlod: 0 

  Forslaget vedtaget.

Forslag nr. 2  Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse 

Vedrører:  DMgU’s turneringsbestemmelser § 26 

 Gammel tekst:
Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 
50 % af turneringen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I 
sådanne tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseom-
kostninger efter skøn. 

 Ny tekst:
Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 
50 % af turneringen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I 
sådanne tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseom-
kostninger efter skøn. 

 Mindst en afdeling af turneringen skal afvikles øst for Storebælt.  

 Dette betinger, at det er muligt at indgå en standard lejekontrakt med det 
pågældende spillesteds ejere/rådighedshavere. 

 Begrundelse for forslaget:
At sikre en rimelig udbredelse af sporten i hele Danmark. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2012 

---- 
  

JS: Forslaget er ikke særlig godt. Efter forslaget skal der være mindst en 
afdeling på Sjælland, medens der nødvendigvis ikke behøver at være nog-
le i Jylland eller på Fyn. 

 GA: Forslaget er en kopi af SMgU’s forslag (forslag nr 3), der er meget 
bedre end bestyrelsens forslag (forslag 2). Blandt andet indeholder forslag 
2 en kontraktforpligtigelse for østklubber og ikke for vestklubber. 

 MRS: En betingelse for at spille på et anlæg er, at der kan indgås kontrakt 
med baneejer ellers bliver der ingen aftale om spil.  

 GA: Forslag 3 bør til afstemning før forslag 2, da forslag 3 er det bedste. 
Vedtages forslag 3, bortfalder forslag 2. 

 LM: Der bør stå, at alle regioner som minimum skal have en afdeling. 

 MR: Begge forslag bør trækkes, så der kan gennemarbejdes et nyt forslag. 

 MRS: Hvis der står: ”Mindst en afdeling af turneringen skal afvikles i hver 
region”, er den fremtidssikret. 

 GA: Det er et helt nyt forslag. Det er ulovligt. Træk dette forslag og frem-
sæt et nyt til næste år. 
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 Jakob Petersen (JP): Det er en rimelig ændring i forhold til det oprindelige. 

 PA: Enig. Forslaget lyder herefter:   
  
 Ny tekst:

Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 
50 % af turneringen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I 
sådanne tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseom-
kostninger efter skøn. 

 Mindst en afdeling af turneringen skal afvikles i hver region.  

 Dette betinger, at det er muligt at indgå en standard lejekontrakt med det 
pågældende spillesteds ejere/rådighedshavere. 

 Begrundelse for forslaget:
At sikre en rimelig udbredelse af sporten i hele Danmark. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2012

Afstemning: For: 23 Imod: 3 Undlod: 5 

  Forslaget vedtaget.
  
Forslag nr. 3  Indsendt af:  Sjælland Minigolf Union (SMgU). 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 26 
  
 Gammel tekst:
   Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 

50 % af turneringen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I 
sådanne tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseom-
kostninger efter skøn. 

 Ny tekst:
   Ingen region (Jylland, Fyn og Sjælland) kan være hjemsted for mere end 

50 % af turneringen, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. I 
sådanne tilfælde er bestyrelsen bemyndiget til at yde tilskud til rejseom-
kostninger efter skøn. 

   DM-hold skal for at fremme sportslighed og sikre en rimelig fordeling af 
transportomkostningerne mellem de deltagende klubber afvikles med min. 
en afdeling på hver side af Storebælt. 

 Begrundelse:
• Sikre bedre fordeling af transportomkostninger mellem deltagende 

klubber 
• Sikre sportslighed 
• Sikre at sporten fremvises i alle dele af Danmark 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

 PA: Efter vedtagelse af forslag 2 bortfalder dette forslag.  
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 JS: Nej – GMK ønsker forslaget til afstemning. 

 PA: Trækker SMgU forslaget? 

 GA: Nej 

 Afstemning: For: 6 Imod: 25 Undlod: 0 

  Forslaget forkastet.

Forslag nr. 4 A Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse
   
Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 20 

 Gammel tekst:
I elitedivision er der 4 spillere på hvert hold. I alle øvrige divisioner er der 3 
spillere på hvert hold. 

 Alle divisioner består af 6 hold eller færre efter antallet af tilmeldinger. Der 
må max. være 2 hold fra samme forening i hver division. I laveste division 
er der fri tilmelding af hold fra samme forening. 

 I alle divisioner rykker det lavest placerede hold ned og det højest placere-
de hold rykker op. Kan et hold ikke rykke op pga. max.- reglen, rykker det 
næstfølgende hold op.

   Ny tekst (tilføjelse):
 Turneringsudvalget bemyndiges til at afvige fra reglen om højst 6 hold i en 

division med henvisning til afviklingsmæssige årsager. Bemyndigelsen 
gælder tillige udarbejdelse af specielt designede turneringsformer for lave-
ste divisioner.

 Begrundelse:
At lovliggøre præcedens i de tilfælde, hvor laveste division jf. § 20 ellers 
ville komme til at bestå af færre end 4 hold. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

MRS: Forslaget er udelukkende fremsat for at lovliggøre det, vi hidtil har 
gjort. 

 LM: Teksten skal ændres til ”laveste division” hhv ”for laveste division”. 

 PA: Forslaget lyder herefter: 
  

Ny tekst (tilføjelse):
 Turneringsudvalget bemyndiges til at afvige fra reglen om højst 6 hold i la-

veste division med henvisning til afviklingsmæssige årsager. Bemyndigel-
sen gælder tillige udarbejdelse af specielt designede turneringsformer for 
laveste division. 

  
  Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

   Forslaget enstemmigt vedtaget.



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 15 af 51 

Forslag nr. 4 B Indsendt af:  Aalborg Minigolf Klub

Vedrører:  Turneringsbestemmelserne.
 AMK foreslår, at alle vedtagelser om ændring af den nuværende holdturne-

ring ikke behandles på årets generalforsamling.  

 AMK foreslår, at der i 2011 indkaldes til et klubmøde, hvor alle interessere-
de klubber mødes for at gennemdiskutere, hvorledes den fremtidige hold-
turnering skal være.  

 Begrundelse for forslaget (afsnit 2):
 Forslaget er begrundet i ønsket om at undgå hovsaløsninger ved vedtagel-

se at et af de indsendte forslag til repræsentantskabsmødet – herunder og-
så vores eget forslag. 

----- 

 JS: En vedtagelse af dette forslag forhindrer ikke, at de andre forslag kom-
mer til afstemning. 

 MRS: Jeg synes, AMK’s forslag er fornuftigt, da det oprindelige forslag om 
ændring i holdturneringen blev fremsendt så sent, at det fik en useriøs be-
handling. 

 GA: Det er rystende og dybt udemokratisk. I kan ikke forhindre behandling 
af forslag, der er indsendt rettidigt. 

 LM: Det er et fornuftigt forslag, dog bør de 2 første linjer slettes. 

 AS: Vi sletter de 2 første linjer. 

 PA: Forslaget lyder herefter: 

  Turneringsbestemmelserne.
 AMK foreslår, at der i 2011 indkaldes til et klubmøde, hvor alle interessere-

de klubber mødes for at gennemdiskutere, hvorledes den fremtidige hold-
turnering skal være.  

  Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

   Forslaget enstemmigt vedtaget.
  
Forslag nr. 5 Indsendt af:  Gladsaxe Minigolf Klub.

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 20 + § 21  

 Indeholder flg. ændringer:  
Øverste række udskilles og spiller på ét anlæg og øvrige rækker spiller på 
et andet anlæg - dog samme weekend og gerne på samme spillested. 

Begrundelse for forslaget:
Mere kapacitet i turneringen som helhed både i den øverste række og de 
øvrige rækker. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2012  
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----- 

GA: Vores eneste problem er manglende kapacitet. Vi er nødt til at spille på 
et anlæg mere. 

 LM: Erfaringerne viser, at det er nødvendigt at dele op på 2 anlæg. Skæ-
ringen bør ikke være eliten alene på et anlæg men minimum 2 divisioner på 
et anlæg. 

 GA: Vi skal fastholde elite og bredde for sig. Eliten er elitedivisionen. Bred-
den er de øvrige divisioner. 

     
  Afstemning: For: 5 Imod: 20 Undlod: 6 

  Forslaget forkastet.

Forslag nr. 6  Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse 

Vedrører:   DMgU’s Turneringsbestemmelser § 22.  

 Nuværende tekst (afsnit 2):   
Turneringen afvikles over 4 weekender. 

Ny tekst:
Turneringen afvikles over 4 søndage. 

 Begrundelse for forslaget (afsnit 2):  
 Ved at ændre holdturneringen til kun at afvikles på søndage bliver der bed-

re træningsmuligheder (hele lørdage), mulighed for mindre omkostninger 
ved deltagelse samt bedre mulighed for spillere med lørdagsarbejde til at 
deltage m.m. 

 Ønsket ikrafttrædelse: Sæsonen 2011. 

----- 

MRS: Bestyrelsen trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 7 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 22  

Gammel tekst:
Alle hold i en division møder hinanden 1 gang i hver holdrunde, hvor der 
spilles om point på det samlede holdresultat for omgangen. Det hold, der 
vinder runden, får 2 point. Hvis holdene spiller lige, får de 1 point hver. En 
tabt kamp giver 0 point. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender. 

 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, 
afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale antal slag, der-
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næst på holdenes indbyrdes kampe. Skulle disse også være lige, afgøres 
placeringerne ved almindeligt omspil. 

   (Øvrige afsnit er ikke medtaget – da disse ikke ændres!)

 Ny tekst (del 1):
 Elitedivisionen:
 Elitedivisionen afvikles som en slagspilsturnering over 4 afdelinger.  

 Efter hver afdeling omregnes hvert holds resultat til point. Holdet med det 
bedste resultat tildeles 6 point, næstbedste hold tildeles 5 point og så vide-
re.  Opnår 2 eller flere hold samme resultat, tildeles de samme antal point, 
svarende til deres placering målt fra toppen. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender / 4 søndage (Særskilt afstemning) 

 I Elitedivisionen er der 3 spillere pr. tavle. Afvikles en afdeling på eternit 
(WMF type 2), tilstræbes det at afvikle 5 runder pr. afdeling – på øvrige an-
læg tilstræbes det at afvikle 4 runder pr. afdeling. 

 Skal antallet af runder reduceres, (grundet vejrlig) er det alene dommerkol-
legiets beslutning.  

 Ved pointlighed mellem 2 eller flere hold afgøres deres indbyrdes placering 
efter: 
• Antal slag, derefter 
• Flest 1. pladser i afdelingerne, flest 2. pladser og så videre. 

 Er det fortsat ikke muligt at afgøre holdenes indbyrdes placering, afvikles et 
sudden-death-omspil med de involverede holds spillere. Omspil afvikles 
kun, såfremt dette har betydning for medaljefordeling eller nedrykning. I øv-
rige tilfælde tildeles de involverede hold samme placering. 

 Begrundelse:
Større (maksimal) fleksibilitet end nuværende turneringsform – det kræver i 
princippet kun 1 runde at afvikle en afdeling. 

• Større pres forbundet med hvert enkelt slag. 
• Samme turneringsform som i Europa-cuppen. 

Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

 MRS: Bestyrelsen trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 8 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse. 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 22 

 Gammel tekst:
Alle hold i en division møder hinanden 1 gang i hver holdrunde, hvor der 
spilles om point på det samlede holdresultat for omgangen. Det hold, der 
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vinder runden, får 2 point. Hvis holdene spiller lige, får de 1 point hver. En 
tabt kamp giver 0 point. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender. 

 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, 
afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale antal slag, der-
næst på holdenes indbyrdes kampe. Skulle disse også være lige, afgøres 
placeringerne ved almindeligt omspil. 

 (Øvrige afsnit er ikke medtaget – da disse ikke ændres!)

   Ny tekst (del 2 – skal kun behandles, såfremt del 1 vedtages):
Øvrige divisioner:

  
 Eternit (WMF type 2)
 Alle hold i en division spiller 2 indledende holdrunder (slagspil) – 3 spillere 

pr. tavle. Der spilles om 15 til 0 point pr. runde. 15 point gives til laveste 
holdrunde og 12 point til næstlaveste holdrunde og så videre. 

  
 Beton og Filt (WMF type 1 og 3)
 Alle hold i en division spiller 1 indledende holdrunde (slagspil) – 3 spillere 

pr. tavle. Der spilles om 15 til 0 point pr. runde. 15 point gives til laveste 
holdrunde og 12 point til næstlaveste holdrunde og så videre.  

 Generelt:  
 Hold, der opnår samme resultat (antal slag), tildeles samme antal point 

svarende til, hvad der ville have været tildelt det bedste af disse hold uden 
slaglighed. 

   
 Efter indledende runder spilles der cup-system, hvor alle hold går videre til 

semifinaler bestående af 3 hold pr. semifinale.  

 Resultatet af de indledende runder afgør sammensætningen af semifina-
lerne. Har to eller flere hold samme antal point efter de indledende runder, 
afgøres placeringen på slag og derefter seedning. 

 Semifinalerne spilles således, at 1'eren fra indledende runder møder 4'eren 
og 6'eren i semifinale 1. I semifinale 2 mødes 2'eren, 3'eren og 5'eren. 

  
  Vinderen af hver semifinale plus bedste 2'er slagmæssigt går i finalen.  

 I tilfælde af slagmæssig lighed mellem 2'eren fra hver semifinale går det 
hold med bedste seedning fra indledende runde i finalen. De resterende 3 
hold spiller en B-finale. 

 Vinderen af finalen tildeles 15 point, 2'eren får 12 point og 3'eren får 9 po-
int. Vinderen af B-finalen tildeles 6 point, 2'eren får 3 point og 3'eren får 0 
point. I tilfælde af lighed afgøres pointfordelingen i sudden-death. Alle spil-
lere fra de implicerede hold deltager. 

 Bliver finalerne aflyst grundet vejrlig, vil semifinalerne blive betragtet som 
en yderligere indledende runde og der tildeles point som i de indledende 
runder. 
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 Efter hver afdeling omregnes hvert holds resultat til point. Holdet med det 
bedste resultat tildeles 6 point, næstbedste hold tildeles 5 point og så vide-
re. Opnår 2 eller flere hold samme resultat, tildeles de samme antal point 
svarende til deres placering målt fra toppen. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender / 4 søndage (Særskilt afstemning) 

 Ved pointlighed mellem 2 eller flere hold afgøres deres indbyrdes placering 
efter: 
• Antal point opnået i afdelingerne 
• Antal slag, derefter 
• Flest 1. pladser i afdelingerne, flest 2. pladser og så videre. 

 Er det fortsat ikke muligt at afgøre holdenes indbyrdes placering, afvikles et 
sudden-death-omspil med de involverede holds spillere. Omspil afvikles 
kun, såfremt dette har betydning for medaljefordeling eller nedrykning. I øv-
rige tilfælde tildeles de involverede hold samme placering. 

Begrundelse:
Større (maksimal) fleksibilitet end nuværende turneringsform – det kræver i 
princippet kun 1 runde at afvikle en afdeling. 

 Såfremt det er valgt at spille både lørdage og søndage, kan antallet af run-
der udvides med en runde pr. afdeling. I så tilfælde nedsættes point i de 
indledende runder med 1/3-del. 

 Ovennævnte forslag er udarbejdet på grundlag af forslag stillet af Aalborg 
Minigolf Klub. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

MRS: Bestyrelsen trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 9 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse. 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 22. 

 Gammel tekst:
Alle hold i en division møder hinanden 1 gang i hver holdrunde, hvor der 
spilles om point på det samlede holdresultat for omgangen. Det hold, der 
vinder runden, får 2 point. Hvis holdene spiller lige, får de 1 point hver. En 
tabt kamp giver 0 point. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender. 

 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, 
afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale antal slag, der-
næst på holdenes indbyrdes kampe. Skulle disse også være lige, afgøres 
placeringerne ved almindeligt omspil. 

 (Øvrige afsnit er ikke medtaget – da disse ikke ændres!)
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 Ny tekst (Skal kun behandles, såfremt del 1 ikke vedtages):
Eternit (WMF type 2)

 Alle hold i en division spiller 2 indledende holdrunder (slagspil) – 3 spillere 
pr. tavle. Der spilles om 15 til 0 point pr. runde. 15 point gives til laveste 
holdrunde og 12 point til næstlaveste holdrunde og så videre. 

  
 Beton og Filt (WMF type 1 og 3)
 Alle hold i en division spiller 1 indledende holdrunde (slagspil) – 3 spillere 

pr. tavle. Der spilles om 15 til 0 point pr. runde. 15 point gives til laveste 
holdrunde og 12 point til næstlaveste holdrunde og så videre.  

  
 Generelt:  
 Hold, der opnår samme resultat (antal slag), tildeles samme antal point, 

svarende til, hvad der ville have været tildelt det bedste af disse hold uden 
slaglighed. 

   
 Efter indledende runder spilles der cup-system, hvor alle hold går videre til 

semifinaler bestående af 3 hold pr. semifinale.  

 Resultatet af de indledende runder afgør sammensætningen af semifina-
lerne. Har to eller flere hold samme antal point efter de indledende runder, 
afgøres placeringen på slag og derefter seedning. 

 Semifinalerne spilles således, at 1'eren fra indledende runder møder 4'eren 
og 6'eren i semifinale 1. I semifinale 2 mødes 2'eren, 3'eren og 5'eren. 

  
 Vinderen af hver semifinale plus bedste 2'er slagmæssigt går i finalen.  

 I tilfælde af slagmæssig lighed mellem 2'eren fra hver semifinale går det 
hold med bedste seedning fra indledende runde i finalen. De resterende 3 
hold spiller en B-finale. 

 Vinderen af finalen tildeles 15 point, 2'eren får 12 point og 3'eren får 9 po-
int. Vinderen af B-finalen tildeles 6 point, 2'eren får 3 point og 3'eren får 0 
point. I tilfælde af lighed afgøres pointfordelingen i sudden-death. Alle spil-
lere fra de implicerede hold deltager. 

 Bliver finalerne aflyst grundet vejrlig, vil semifinalerne blive betragtet som 
en yderligere indledende runde og der tildeles point som i de indledende 
runder. 

 Efter hver afdeling omregnes hvert holds resultat til point. Holdet med det 
bedste resultat tildeles 6 point, næstbedste hold tildeles 5 point og så vide-
re. Opnår 2 eller flere hold samme resultat, tildeles de samme antal point 
svarende til deres placering målt fra toppen. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender / 4 søndage (Særskilt afstemning) 

 Ved pointlighed mellem 2 eller flere hold afgøres deres indbyrdes placering 
efter: 
• Antal point opnået i afdelingerne 
• Antal slag, derefter 
• Flest 1. pladser i afdelingerne, flest 2. pladser og så videre. 

 Er det fortsat ikke muligt at afgøre holdenes indbyrdes placering, afvikles et 
sudden-death-omspil med de involverede holds spillere. Omspil afvikles 
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kun, såfremt dette har betydning for medaljefordeling eller nedrykning. I øv-
rige tilfælde tildeles de involverede hold samme placering. 

 Begrundelse:
Større (maksimal) fleksibilitet end nuværende turneringsform – det kræver i 
princippet kun 1 runde at afvikle en afdeling. 

 Såfremt det er valgt at spille både lørdage og søndage, kan antallet af run-
der udvides med en runde pr. afdeling. I så tilfælde nedsættes point i de 
indledende runder med 1/3-del. 

 Ovennævnte forslag er udarbejdet på grundlag af forslag stillet af Aalborg 
Minigolf Klub. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

 MRS: Bestyrelsen trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 10 Indsendt af:  Aalborg Minigolf Klub 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 19 

Gammel tekst (afsnit 1):
DM-holdturneringen er en kombinationsturnering, hvor der spilles minimum 
25 % og maksimum 50 % af afdelingerne på WMF type 1 (beton) og/eller 
WMF type 3 (filt). Resterende afdelinger spilles på WMF type 2 (eternit). 

 (Øvrige afsnit er ikke medtaget – da disse ikke ændres!)

  Ny tekst: 
 DM-holdturneringen er en kombinationsturnering, hvor der for elite-

divisionen spilles minimum 16 % og maksimum 34 % af afdelingerne på 
WMF type 1 (beton) og/eller WMF type 3 (filt). Resterende afdelinger spilles 
på WMF type 2 (eternit).  

Øvrige divisioner spiller minimum 0% og maksimum 50% af afdelingerne på 
WMF type 1 og/eller WMF type 3. Resterende afdelinger spilles på WMF 
type 2. 

Begrundelse (indsat af bestyrelsen):
 Ovenstående forslag fra AMK er fremsat sammen med et forslag om æn-

dring af holdturneringen, hvor elitedivisionen udvides til 6 afdelinger og de 
resterende divisioner fortsat spiller 4 afdelinger i holdturneringen. 

Uanset om AMK’s forslag (Forslag nr. 11) bliver vedtaget eller ej, er det be-
styrelsens holdning, at ovenstående forslag bør gå til afstemning. 

Yderligere ønsker bestyrelsen at fremsætte et ændringsforslag til ovenstå-
ende (tilføjelse) 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 
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Ændringsforslag (tilføjelse):
Afvikles holdturnering et sted, hvor der er flere anlæg bemyndiges Turne-
ringsudvalget til at fordele divisionerne således Elitedivisionen og 1. divisi-
on spiller på et anlæg og de resterende divisioner spiller på et andet anlæg.  

 Dette er betinget af aftale herom med den arrangerende klub og der er 2 
dommerkollegier til rådighed. 

----- 

Johnny Andersen (JA): AMK trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 11 Indsendt af:  Aalborg Minigolf Klub 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 22 

 Gammel tekst:
Alle hold i en division møder hinanden 1 gang i hver holdrunde, hvor der 
spilles om point på det samlede holdresultat for omgangen. Det hold, der 
vinder runden, får 2 point. Hvis holdene spiller lige, får de 1 point hver. En 
tabt kamp giver 0 point. 

 Turneringen afvikles over 4 weekender. 

 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, 
afgøres turneringen først på baggrund af holdenes totale antal slag, der-
næst på holdenes indbyrdes kampe. Skulle disse også være lige, afgøres 
placeringerne ved almindeligt omspil. 

 (Øvrige afsnit er ikke medtaget – da disse ikke ændres!)

 Ny tekst:
 Alle hold i en division spiller 3 indledende holdrunder (slagspil.) Der spilles 

om 10 til 0 point pr. runde. 10 point gives til laveste holdrunde og 8 point til 
næstlaveste holdrunde og så videre.  

  
 Hold, der opnår samme resultat (antal slag), tildeles samme antal point, 

svarende til hvad der ville have været tildelt det bedste af disse hold uden 
slaglighed. 

 Eksempel: 
 2 hold opnår bedste resultat -  begge hold tildeles 10 point. 
 Tredjebedste resultat tildeles 6 point og så videre. 
   
 Efter indledende runder spilles der cup-system, hvor alle hold går videre til 

semifinaler bestående af 3 hold pr. semifinale bestemt ud fra placeringen i 
indledende runder. I tilfælde af at to hold har samme antal point efter indle-
dende runder, afgøres placeringen på slag. Skulle det ske at to hold har 
slaglighed, afgøres placering ud fra holdendes placering i den aktuelle stil-
ling, inden afdelingens påbegyndelse. I første afdeling ses tilbage på sidste 
års placering. 

 Semifinalerne spilles således at 1'eren fra indledende runder møder 4'eren 
og 6'eren i semifinale 1. I semifinale 2 mødes 2'eren, 3'eren og 5'eren. 
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 Vinderen af hver semifinale plus bedste 2'er slagmæssigt går i finalen. I til-

fælde af lighed slagmæssigt mellem 2'eren fra hver semifinale går det hold 
med bedste seedning fra indledende runde i finalen. De resterende 3 hold 
spiller en b-finale. 

 Vinderen af finalen tildeles 15 point, 2'eren får 12 point og 3'eren får 9 po-
int. Vinderen af b-finalen tildeles 6 point, 2'eren får 3 point og 3'eren får 0 
point. I tilfælde af lighed afgøres pointfordelingen i suddendeath. Alle spille-
re fra de implicerede hold deltager. 

 I tilfælde af at man af vejrmæssige forhold bliver nødt til at aflyse resten af 
afdelingen efter semifinalerne, vil denne runde blive betragtet som en 
slagspilsrunde og der gives point som i indledende runder.  

 Turneringen afvikles for øvrige divisioner over 4 weekender og elite-
divisionen over 6 weekender, hvor de 2 der afvikles uden de øvrige divisio-
ner kun spilles om søndagen. 

 Hvis 2 eller flere hold ved afslutningen af turneringen har lige mange point, 
afgøres turneringen på baggrund af holdenes totale antal slag. Skulle disse 
også være lige, afgøres placeringerne ved almindeligt omspil. 

 Begrundelse:
 Der er mange, der snakker om, at vi skal ændre holdturneringen. Med det 

forslag, vi kommer med her, prøver vi så vidt muligt at tilnærme os den må-
de, der bliver spillet på internationalt. 

  
 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

JA: AMK trækker forslaget. 

 GA: Bestyrelsen har rettet i AMK’s forslag. Det er uacceptabelt. 

 MRS: Det er efter aftale. 

Forslaget ikke behandlet.
   
Forslag nr. 12 Indsendt af:  Gladsaxe Minigolf Klub

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 20 + § 21  

 Indeholder flg. ændringer:  
 Overgangsordning i 2011-2012 efter afslutningen af DM hold turneringen 

2011:  
• ingen nedrykkende hold fra øverste række og 2 oprykkende hold fra 

den næstbedste række til den bedste række, sådan at der i sæsonen 
2012 er 8 hold à 4 spillere 

• Tilsvarende rykker der 2 hold op fra div. 2 til div. 1 og 2 hold fra div. 3 
til div. 2 
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 Begrundelse:
• Mere kapacitet i de øvrige rækker og plads til flere hold i den laveste 

række 

• Mere spil – 40 % - til de bedste spillere i den øverste række – fra 20 
omgange pr. spiller til 28 omgange pr. spiller i hele turneringen  

  
 Ønsket ikrafttrædelse: 2012 

----- 

JS: GMK trækker forslaget. 

Forslaget ikke behandlet.

Forslag nr. 13 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse på vegne af TU. 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 21 

 Gammel tekst:
 Forud for afviklingen af årets DM for hold udarbejder TU en turneringsplan 

for de deltagende hold. Af hensyn til afviklingen skal foreningerne senest 1. 
april meddele TU hvor mange hold, de ønsker at deltage med. De enkelte 
holds opstilling skal foreligge senest 3 dage før 1. spilledag i den pågæl-
dende afdeling. Holdopstillingen vil tidligst blive offentliggjort 1 time før 
start. 

 I holdturneringen må der udskiftes 1 spiller på holdet med en reserve, som 
ikke har spillet tidligere under den aktuelle holdrunde. Udskiftningerne må 
kun ske imellem runderne. Bliver en spiller syg eller skadet, er det ikke til-
ladt at lave endnu en udskiftning. 

 Senest 8 dage før første runde af holdturneringen skal foreningerne have 
turneringsplanen tilsendt. Trækkes et hold efter tilmeldingsfristens udløb, 
betales der en bøde. Holdgebyret og bødetakster fastsættes hvert år på det 
ordinære repræsentantskabsmøde. Indbetalt holdindskud kan ikke forlan-
ges retur. 

 Ny tekst:
 Forud for afviklingen af årets DM for hold udarbejder Turneringsudvalget en 

turneringsplan for de deltagende hold. Af hensyn til afviklingen skal for-
eningerne senest 1. april meddele Turneringsudvalget hvor mange hold, de 
ønsker at deltage med. De enkelte holds opstilling skal være Turneringsud-
valget i hænde senest 6 dage før 1. spilledag i den pågældende afdeling. 
Holdopstillingen mailes til den officielle TU-mailadresse. Holdopstillingen vil 
tidligst blive offentliggjort 1 time før start. 

 I holdturneringen må der udskiftes 1 spiller på holdet med en reserve, som 
ikke har spillet tidligere under den aktuelle holdrunde. Udskiftningerne må 
kun ske imellem runderne. Bliver en spiller syg eller skadet, er det ikke til-
ladt at lave endnu en udskiftning. 

 Senest 8 dage før første runde af holdturneringen skal foreningerne have 
turneringsplanen tilsendt. Trækkes et hold efter tilmeldingsfristens udløb, 
betales der en bøde. Holdgebyret og bødetakster fastsættes hvert år på det 
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ordinære repræsentantskabsmøde. Indbetalt holdindskud kan ikke forlan-
ges retur. 

 Begrundelse:
 Da TU flere gange skal rykke for holdopstillinger, ønskes der kortere frist til 

klubberne, da det i sidste ende er dem, der bedømmer TUs arbejde, som 
bliver besværliggjort af sene tilmeldinger. Så dette ønskes ændret for at let-
te TUs arbejdsbetingelser og samtidig sikre en høj kvalitet i afviklingen af 
DM-hold. 

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

-----

 LM: Der er ingen problem i forslaget, såfremt man kan ændre i den tilsend-
te holdopstilling indtil kl 12 på spilledagen. 

 AS: Det kan man. HUSK: Det er den officielle TU-mailadresse, der skal an-
vendes og ikke private mailadresser. 

 JP: Kan det ikke indsendes 5 dage før? Så skal det indsendes om manda-
gen. 

 AS: Det accepterer TU. 

 JL: Det er kun et opdragelsesspørgsmål. Giv en stor bøde, såfremt holdop-
stilling ikke indsendes rettidigt. 

 Den korrekte ny tekst lyder herefter: 

Ny tekst:
 Forud for afviklingen af årets DM for hold udarbejder Turneringsudvalget en 

turneringsplan for de deltagende hold. Af hensyn til afviklingen skal for-
eningerne senest 1. april meddele Turneringsudvalget hvor mange hold, de 
ønsker at deltage med. De enkelte holds opstilling skal være Turneringsud-
valget i hænde senest 5 dage før 1. spilledag i den pågældende afdeling. 
Holdopstillingen mailes til den officielle TU-mailadresse. Holdopstillingen vil 
tidligst blive offentliggjort 1 time før start. 

 I holdturneringen må der udskiftes 1 spiller på holdet med en reserve, som 
ikke har spillet tidligere under den aktuelle holdrunde. Udskiftningerne må 
kun ske imellem runderne. Bliver en spiller syg eller skadet, er det ikke til-
ladt at lave endnu en udskiftning. 

 Senest 8 dage før første runde af holdturneringen skal foreningerne have 
turneringsplanen tilsendt. Trækkes et hold efter tilmeldingsfristens udløb, 
betales der en bøde. Holdgebyret og bødetakster fastsættes hvert år på det 
ordinære repræsentantskabsmøde. Indbetalt holdindskud kan ikke forlan-
ges retur.  

 Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

   Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 14 Indsendt af:  Randers Minigolf Klub.



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 26 af 51 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 28 

 Gammel tekst:
 Der afvikles DM-individuelt 1 gang årligt på eternitbaner og 1 gang årligt på 

”stor bane” (filt eller beton) samt 1 gang årligt på baner af typen Minigolf 
Open Standard (nærmere regler se appendiks A vedrørende DM MOS). 
Dette er 3 selvstændige turneringer. 

  
 For at deltage i DM-individuelt skal man have enten fast dansk bopæl eller 

dansk statsborgerskab, samt gyldig spillerlicens (dansk eller udenlandsk – 
se dog appendiks A). 

 Tilmelding til DM-individuelt skal være Turneringsudvalget i hænde senest 
7 dage før arrangementets begyndelse. Efter denne dato, som angives på 
indbydelsen, er der lukket for tilmelding. Turneringsudvalget er forpligtet til 
ved enhver tilmelding at bekræfte modtagelsen. Ved manglende bekræftel-
se er det den enkelte klubs ansvar at kontrollere, at Turneringsudvalget har 
modtaget tilmeldingen. 

  
 Ved DM-individuelt spilles i følgende kategorier: 
 Herrer, Damer, Veteraner herrer, Veteraner damer, Senior herrer, Senior 

damer, Junior drenge, Junior piger samt minijunior (se dog appendiks A). 

 Der spilles desuden Mixrække, hvor hvert par består af en kvindelig og en 
mandlig spiller. Mixpar-turneringen afsluttes efter de indledende runder (se 
dog appendiks A). 

 DM-individuelt på eternitbane (WMF type 2) samt DM-individuelt på stor 
bane (WMF type 1 eller 3) skal for alle kategorier afvikles på et af Turne-
ringsudvalget udvalgt anlæg. Spillestedet udvælges på baggrund af en vur-
dering af indkomne ansøgninger fra DMgU’s medlemsforeninger. Vedrø-
rende valg af spillested til DM MOS se appendiks A.

 For at kunne opnå A-spiller-status skal spilleren have afviklet minimum 20 
runder i turneringsåret. Gældende er årsresultaterne for indenlandske tur-
neringer. 

  
 Enhver herrespiller, der opfylder blot et af nedenstående krav, er A-spiller: 

• mellem de 20 bedste herrespillere på snitlisten 1 år tilbage. 
• mellem de 10 bedste herrespillere på snitlisten 2 år tilbage. 

  
 Regerende stormestre spiller gratis til DM-individuelt + mixpar. 

 APPENDIKS A: 
 § 1: 
 Fra år til år aftaler turneringsudvalget og bestyrelsen alle regler m v, efter 

hvilke DM individuelt på MOS skal afvikles. 

 § 2: 
 Det er turneringsudvalget og bestyrelsen, der fastlægger evt startgebyr og 

evt licensfrihed. 

 § 3: 
 DM MOS afvikles på et af turneringsudvalget og bestyrelsen udvalgt anlæg. 
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 § 4: 
 Reglerne i dette appendiks er gældende indtil udgangen af 2013. 

Ny tekst:
 Der afvikles DM-individuelt 1 gang årligt på eternitbaner og 1 gang årligt på 

”stor bane” (filt eller beton) samt 1 gang årligt på baner af typen Minigolf 
Open Standard (nærmere regler se appendiks A vedrørende DM MOS). 
Dette er 3 selvstændige turneringer. 

  
 For at deltage i DM-individuelt skal man have enten fast dansk bopæl eller 

dansk statsborgerskab, samt gyldig spillerlicens (dansk eller udenlandsk – 
se dog appendiks A). 

 Tilmelding til DM-individuelt skal være Turneringsudvalget i hænde senest 
7 dage før arrangementets begyndelse. Efter denne dato, som angives på 
indbydelsen, er der lukket for tilmelding. Turneringsudvalget er forpligtet til 
ved enhver tilmelding at bekræfte modtagelsen. Ved manglende bekræftel-
se er det den enkelte klubs ansvar at kontrollere, at Turneringsudvalget har 
modtaget tilmeldingen. 

  
 Ved DM-individuelt spilles i følgende kategorier: 
 Herrer, Damer, Veteraner herrer, Veteraner damer, Superveteraner her-

rer, Superveteraner damer, Senior herrer, Senior damer, Junior drenge, 
Junior piger samt minijunior (se dog appendiks A). 

 Der spilles desuden Mixrække, hvor hvert par består af en kvindelig og en 
mandlig spiller. Mixpar-turneringen afsluttes efter de indledende runder (se 
dog appendiks A). 

 DM-individuelt på eternitbane (WMF type 2) samt DM-individuelt på stor 
bane (WMF type 1 eller 3) skal for alle kategorier afvikles på et af Turne-
ringsudvalget udvalgt anlæg. Spillestedet udvælges på baggrund af en vur-
dering af indkomne ansøgninger fra DMgU’s medlemsforeninger. Vedrø-
rende valg af spillested til DM MOS se appendiks A.

 For at kunne opnå A-spiller-status skal spilleren have afviklet minimum 20 
runder i turneringsåret. Gældende er årsresultaterne for indenlandske tur-
neringer. 

  
 Enhver herrespiller der opfylder blot et af nedenstående krav er A-spiller: 

• mellem de 20 bedste herrespillere på snitlisten 1 år tilbage. 
• mellem de 10 bedste herrespillere på snitlisten 2 år tilbage. 

  
 Regerende stormestre spiller gratis til DM-individuelt + mixpar. 

 APPENDIKS A: 
 § 1: 
 Fra år til år aftaler turneringsudvalget og bestyrelsen alle regler m v, efter 

hvilke DM individuelt på MOS skal afvikles. 

 § 2: 
 Det er turneringsudvalget og bestyrelsen, der fastlægger evt startgebyr og 

evt licensfrihed. 

 § 3: 
 DM MOS afvikles på et af turneringsudvalget og bestyrelsen udvalgt anlæg. 
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 § 4: 
 Reglerne i dette appendiks er gældende indtil udgangen af 2013. 

 Uddybelse: 
 Superveteraner er personer over 67 år. 

 Begrundelse:
 At fastholde de ældste i vores sport og sikre, at der også fremover er stort 

antal deltagere til DMgU’s DM-arrangementer. 

 Som det er nu, må det forventes, at de ældste af vore medlemmer dropper 
deltagelse i DM, da de ikke er i stand til at konkurrere på lige fod med de 
yngste veteraner. Det er samme begrundelse, som da vi indførte begrebet 
”Veteraner”. 

 Ikrafttræden: 2011 

----- 

 KJ: Vi er i en situation, hvor vi ikke har råd til at miste mange medlemmer. 
Det kan medvirke til at fastholde de ældste. 

 JL: Det er en klar forringelse, hvis vi får yderligere en række. Det er ikke 
noget problem at klare sig spillemæssigt. 

 Benjamin Skjoldan (BS): Enig med Jan. Det vil give 12 rækker. 

 GA: Vi lever af medlemstal. Vi skal derfor holde fast i de ældre. 

 JL: Der skal kun være en række for ”de gamle”. Der er for mange rækker 
med for få deltagere. 

 MR: Man spiller for æren. Det er derfor et bindegalt forslag. 

 TN: Vi holder fast i de gamle ved forslaget. 

 LM: Det er et godt forslag. Opfordrer til vedtagelse. 

 Per Dideriksen (PD): Gå væk fra den nuværende opdeling og spil i rækker-
ne A, B, C og så videre. 

 SØ: Man har et problem, hvis man stopper, hvis ikke man vinder. 

 KJ: DMgU har et problem, hvis for mange stopper. 

 GA: Jeg forstår modstanden mod forslaget, hvis vi havde unge medlemmer 
nok. 

 PN: Afskaf startgebyret for de ældre. Det kunne måske lokke nogle flere til. 

 MR: Det er ikke dokumenteret, at flere rækker giver flere deltagere. 

 JL: Det er sjovere at spille i rækker med mange deltagere. 
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 JN: Måske skulle man overveje at placere stævner for de ældre på andre 
tidspunkter. 

  
 Afstemning: For: 10 Imod: 15 Undlod: 6 

   Forslaget forkastet.

Forslag nr. 15 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse på vegne af D & T. 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 15 

 Gammel tekst:
 Turneringsprotokollen indsendes af den arrangerende klub senest 3 dage 

efter arrangementet. Overskrides denne frist, tildeles klubben en bøde. Bø-
dens størrelse fastsættes på det ordinære repræsentantskabsmøde. 

 Ny tekst (tilføjelse):
 Turneringsprotokollen indsendes KUN hvis der er afgivet domme eller an-

lægget har været i en sådan stand at der indstilles til fradrag i lejen eller det 
ikke kan anbefales, at der spilles turneringer på anlægget i dets nuværende 
stand. 

 Senest mandag aften afgiver overdommeren besked (telefonisk eller via 
mail) til udvalget, om hvorvidt der er afgivet domme eller ej. I tilfælde af 
domme skal protokollen tillige indsendes skriftligt.

 Begrundelse:
I de senere år har der været så få domme at det nærmest er en parodi at 
samle alle protokollerne for hele året. Det må være rigeligt med dem der er 
domme i.  

 En anden mulighed kunne også være noget via unionens hjemmeside, men 
tror, det vil være svært at få de forskellige dommere til at skulle gå ind og 
udfylde det der. Er lidt bange for at dommerne så vil frasige sig jobbet som 
overdommer ved især private stævner da det jo er helt frivilligt arbejde vi ta-
ler om. Ved unions arrangementer for de trods alt et lille vederlag for deres 
job og det kan vi så regulere efter det, så er ikke så bange for unionens ar-
rangementer mere for de private stævner.  

 Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 

LM: Kan ikke se, at det er klubbernes ansvar at indsende turneringsproto-
kollen, der er dommernes protokol. 

 GA: Hvorledes finder man frem til, hvem der var dommer 1 år tilbage, hvis 
ikke der indsendes en turneringsprotokol? 

 TN: Det har vi ikke tænkt over. Vi får overdommeren til at indberette, hvem 
der er sidedommere. 

 Erling Jensen (EJ): Kan det ikke klares elektronisk? 

 LM: Alt kan lade sig gøre. Det er kun et spørgsmål om vilje. 
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 JL: Turneringsprotokollen bør kunne udfyldes og sendes elektronisk. 

 MRS: Den kommende bestyrelse kigger på det. 

 TN: Som følge af løfte om, at den kommende bestyrelse kigger på opga-
ven, trækker vi forslaget. 

Forslaget trukket.

Forslag nr. 16A Indsendt af:  Gladsaxe Minigolf Klub. 

Vedrører: DMgU’s love § 12: Dagsorden til DMgU’s repræsentantskabsmøde 

 Gammel tekst:

   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   10. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   11. Valg af revisionsfirma. 
   12. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   13. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   14. Eventuelt 

Ny tekst:
   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   10. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   11. Valg af revisionsfirma. 
   12. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   13. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   14. Vedtagelse af budget 
   15. Eventuelt 
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 Begrundelse:
 Der er behov for at budgettet diskuteres og besluttes særskilt i forhold til 

regnskabet pkt. 5 
  
 Ønsket ikrafttrædelse: 2012 

----- 

 LM: Flyt det til punktet lige under regnskab. 

 MRS: Det er en fornuftig placering. Der kan ske ting og sager under rep-
mødet. 

 GA: Det behøver kun være en orientering. 

 JN: Såfremt et specialforbund får vedtaget et budget, kan der stilles mistil-
lid, hvis ikke det holder 100 %.  

 MRS: Budgettet er retningslinjer, som vi forsøger at holde. 

 GA: Vi ændrer til orientering / fremlæggelse. 

 MRS: Vil gerne beholde det oprindelige forslag. 

 GA: Vi følger JN’s forslag og ændrer til ”behandling af budget”. 

 Forslaget lyder herefter: 

Ny tekst:
   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg. 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   10. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   11. Valg af revisionsfirma. 
   12. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   13. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   14. Behandling af budget. 
   15. Eventuelt. 

 Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 16B Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse. 
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Vedrører: DMgU’s love § 12: Dagsorden til DMgU’s repræsentantskabsmøde 

 Gammel tekst:

   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg. 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   10. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   11. Valg af revisionsfirma. 
   12. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   13. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   14. Eventuelt. 

 Ny tekst:
   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg. 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Revideret politikkatalog. 
   10. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   11. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   12. Valg af revisionsfirma. 
   13. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   14. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   15. Eventuelt. 

 Begrundelse:
Sikre formel behandling af revideret politikkatalog

  
 Ønsket ikrafttrædelse: 2012 

----- 
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 MRS: Forslaget er ikke stillet af GMK som anført i det udsendte materiale. 
Det er stillet af DMgU’s bestyrelse. Ønsker teksten ændre til ”Behandling af 
politikkatalog”. 

 GA: Er det fornuftigt at have det før valg? 

 MRS: Ja, man kan forestille sig, at der blev besluttet noget, bestyrelsen ik-
ke kan arbejde med. 

 JN: Alle vedtagelser bør være på plads inden valg.

 Forslaget lyder herefter: 

Ny tekst:
   1.  Valg af dirigent. 
   2. Mandaternes prøvelse. 
   3. Referat sidste samling. 
   4. Formandens beretning. 
   5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab. 
   6. Appeludvalgets beretning. 
   7. Udvalgenes beretning: 
    a. Turneringsudvalget. 

b. Dommer- og teknisk udvalg. 
    c. Eliteudvalg. 
    d. Øvrige udvalg, som bestyrelsen har bedt aflægge 

    en beretning. 
   8. Behandling af indkomne forslag. 
   9. Behandling af politikkatalog. 
   10. Valg af bestyrelse ifølge lovene. 
   11. Valg af Appeludvalg ifølge lovene. 
   12. Valg af revisionsfirma. 
   13. Valg af øvrige stående udvalg ifølge lovene.
   14. Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer. 
   15. Eventuelt. 

 Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 17 Indsendt af:  Gladsaxe Minigolf Klub. 

Vedrører: DMgU’s love § 5, stk. f 

Gammel tekst: 
 At indsende medlemsregistreringer til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) pr. 

1. november. Kan en klub ikke dokumentere, at man har indsendt med-
lemstal det aktuelle år, reduceres antallet af stemmer til repræsentant-
skabsmødet til én stemme, indtil der igen indsendes medlemstal til Dan-
marks Idræts-forbund. Overskrides indsendelsesfristen, kan en klub ikke 
deltage i arrangementer under DMgU´s regi, indtil registreringen er ind-
sendt. Dette omfatter bl.a. DM-hold, DM-individuelt og stævner. 

Ny tekst:
 At indsende medlemsregistreringer til Danmarks Idræts-Forbund (DIF) for 

perioden 1. januar – 31. december senest den 31. januar efter periodens 
afslutning. Kan en klub ikke dokumentere, at man har indsendt medlemstal 
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for den aktuelle periode inden den fastsatte tidsfrist, reduceres antallet af 
stemmer til repræsentantskabsmødet til én stemme, indtil der igen indsen-
des medlemstal til Danmarks Idræts-forbund. Overskrides indsendelsesfri-
sten, kan en klub ikke deltage i arrangementer under DMgU´s regi, indtil at 
registreringen igen er indsendt. Dette omfatter bl.a. DM-hold, DM-
individuelt og stævner. 

Begrundelse:
 Danmarks Idræts-Forbund har ændret sin medlemsregistrering fra 2010 og 

fremefter 
  

Ønsket ikrafttrædelse: 2011 

----- 
  
 Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

Forslaget enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 18 Indsendt af:  DMgU’s bestyrelse. 

Vedrører: DMgU’s turneringsbestemmelser § 36 

 Ny paragraf:
Klub 18 

 Som medlem i klub 18 optages spillere der har opnået det ultimative resul-
tat med 18 slag på en omgang. 

1. Omgang 18 i officiel turnering. 
2. Omgang 18 mere end en gang i samme turnering.   
3. Omgang 18 ved Mesterskab, det være sig WM, EM, NM, eller DM-

Enkelt. 

 Medlemmer af klub 18 opdeles i 3 kategorier, guld, sølv og bronze. 

• Bronze: Nr. et i ovenstående.  
• Sølv: To af ovenstående. 
• Guld: Alle ovenstående. 

 Medlemmerne modtager mærke til påhæftning på klubtøj og tilhørende di-
plom.

 Ændring af paragraf:
 Nuværende paragraf 36 ændres til paragraf 37 

 Begrundelse:
 Meningen med klub 18 er at give spillere noget at stile efter, på samme 

måde som at man har et mærke i fodbold, der indikere at man spillere i su-
perligaen, eller man i bowling har et mærke, der viser at man opnået 300 
point. På samme tid en hæder til dem, der har opnået den ultimative runde 
/ runder. 

  
 Ønsket ikrafttrædelse: Med tilbagevirkende kraft 

----- 



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 35 af 51 

  
  LM: Hvorfor skal det i lovene? 

 MR: For at rangere det på lige fod ed stormestertitlen. 

 JS: Det er bindegalt at lave med tilbagevirkende kraft. Der kan mangle do-
kumentation. Lad det være fra 2011. 

 VH: Et fornuftigt forslag. Er enig med JS. Det skal være fremadrettet – altså 
fra og med i dag og kun 1 nål. 

 JL: Det skal simplificeres – kun 1 type nål. 

 Jan Rasmussen (JR): Bowling har en ”Klub 300”. Man får diplom og kom-
mer på hjemmesiden. 

 LM: Det er ikke en beslutning, der skal træffes på rep-mødet. Lad TU træffe 
en afgørelse om det. 

 MR: Enig med LM, men vi skal tilbage i tiden. Mener den første runde 18 
var i 1982. 

 MRS konkluderer: 
• Kun 1 type nål 
• Tilbage til 2000 

 Er det holdningen? 

 LM: Træk forslaget og lad TU arbejde med det. 

 MR: Bestyrelsen trækker forslaget. 

Forslaget trukket.

ad pkt 9 : Valg til bestyrelsen: 

  MR gør opmærksom på, at MRS har siddet i bestyrelsen i 25 år.  

 Morten Rasmussen – udtræder af bestyrelsen uden for tur. 

 MRS: På grund af indtrufne omstændigheder, opstiller Peter L Sørensen 
ikke. 

 Bestyrelsen foreslår Leif Meitilberg til formandsposten – valgperiode 1 år. 

Leif Meitilberg valgt med akklamation.

 Eggert Møller – næstformand er udtrådt af bestyrelsen 
 Per Andreasen udtræder af bestyrelsen uden for tur. 

 MRS: Bestyrelsen foreslår  
• Allan Schwab som næstformand – valgperiode 2 år  
• Jonas Rasmussen som bestyrelsesmedlem - valgperiode 1 år 

  
Allan Schwab og Jonas Rasmussen valgt med akklamation.

 Valg af kasserer. MRS er villig til genvalg. 
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Michael Sølling valgt med akklamation.

 Derudover består bestyrelsen af Inger Neye, der er bestyrelsens sekretær. 

 LM: Jeg tror det er en slagkraftig bestyrelse. 
  
ad pkt 10 : Valg til Appeludvalget: 
  Jan Lyø er på valg – er villig til genvalg. 

Jan Lyø valgt med akklamation.

Derudover består udvalget af: 
 Henrik Mikkelsen (valgt 2009) 
 Ib Jørgensen (valgt 2010) 

  Derudover blev valgt til suppleanter: 
 1. suppleant: Vincent Huus 
  2. suppleant: Leif Sønderby 

ad pkt 11 : Valg af revisionsfirma: 
  Bestyrelsen foreslår Kovsted & Skovgård.  

 Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

  Forslaget  enstemmigt vedtaget.

ad pkt 12 : Valg til øvrige udvalg: 
  Turneringsudvalget: 
  På valg er Allan Schwab, der er villig til genvalg og Stefan Østergård, der 

ikke modtager genvalg. 

 JS stiller sit kandidatur til rådighed. 
  

Allan Schwab og Janick Skov blev valgt med akklamation.

  Dommer- & teknisk udvalg: 
  På valg er Arne Prip Hansen, der er villig til genvalg. 
  

Arne Prip Hansen valgt med akklamation.

 Herudover består udvalget af Teddy Nielsen. 

ad pkt 13 : Fastsættelse af kontingent, spillelicens og gebyrer: 
  MRS: Bestyrelsen foreslår uændrede satser for år 2011, hvilket vil sige: 
  

Kontingent:
 Variabel – pr. 10 helårs-licenser: 130 kr 

 (Kontingentet betales bagud og udregnes på grundlag af antal  
  påbegyndt 10 helårs-licenser i samme år). 
________________________________________________________________________ 

 Licens:

 Juniorer (over 15 år): 80 kr 



Dansk Minigolf Unions repræsentantskabsmøde den 26. februar 2011 Side 37 af 51 

 Øvrige: 150 kr 

  (Licenser betales bagud og udregnes på grundlag af unionens officielle års 
snitlister m.v.) 

________________________________________________________________________ 

  Startpenge: 

  DM-holdturneringen – WMF type 1, 2 eller 3 over 4 afdelinger:

 4-mandshold: 680 kr 
 3-mandshold: 510 kr 

DM-holdturneringen – WMF type 1, 2 eller 3 over 1 afdeling:

 4-mandshold:  0 kr 

 DM-enkeltmands WMF type 1, 2 eller 3:

 Herrer A: 200 kr 
 Juniorer: 70 kr 
 Mix (pr. par):  (1) 130 kr   
 Øvrige: 130 kr 

Startpengene betales bagud og efter regning. 
(1) Den klub, som herrespilleren repræsenterer, opkræves hele beløbet 

Afgifter
Manglende klubtøj 100 kr 

  
Afstemning: For: 31 Imod: 0 Undlod: 0 

    
Forslaget enstemmigt vedtaget.      

  
 ad pkt 14: Eventuelt: 
  

APH: Med de omfangsrige forslag, der fremsættes, bør ændringer fremhæ-
ves, så det er let at se, hvad det drejer sig om. 

 KJ: Gert – GMK har inddraget DIF ind i konflikten mellem DMgU og GMK. 
Da vi ikke har hørt noget i dag, fornemmer jeg, at det ikke går jeres vej. Få 
nu bilagt den konflikt. Det kræver kun, at du/I siger: Vi trækker truslen tilba-
ge og underkaster os sportens regler og så afgør evt tvister via sportens 
kanaler. 

 GA: DIF vil ikke ind i sagen og kommunen siger: ”Få nu løst den sag”. Vi er 
på vej med et brev til DMgU. 

 MRS: Bestyrelsen har fået kopi af brev fra såvel DIF som Gladsaxe kom-
mune – vedhæftes referatet som bilag 7 og 8. 

 JL: Sagen opstod på grund af støj indendørs. GMK valgte århundredets 
selvmål ved en vanvittig beslutning. Vi skal til SPTO igen. Jeg håber på lige 
så meget støj. 

 AS: Det er ikke nemt at bruge vores hjemmeside. 
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 LM: Kommunikation kommer i højsædet i den nye bestyrelse. Hjemmesi-
den er et godt stykke arbejde. Webmaster mangler tilbagemelding fra bru-
gerne. 

 JN: GMK kommer nu med i ”Skoleprojektet” Vi arbejder med nogle projek-
ter i NAMK. Der er stort potentiale begge steder. Husk at tilmelde jer hos 
kommunerne, så de kender jer. 

 VH: Hvem skal overtage landsholdene? Jeg vil gerne tage mig af juniorer-
ne. Bestyrelsen bør arbejde på at få landstrænerproblematikken på plads. 

 MRS: Landstræner er på listen over sager, bestyrelsen skal kigge på. 

 SØ: Hvem sidder i eliteudvalget? 

 Inger Neye (IN): AS er spillerepræsentant. Derudover 1 fra bestyrelsen, der 
nu træder samme og udpeger samt landstrænere. 

 MRS takkede MR og PA for indsatsen i bestyrelsen 

 MR takkede for god ro og orden under mødet.  
----- 
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Bilag 1. 
Dagsorden punkt 2 : Mandaternes prøvelse 

Delegerede DMgU, Repræsentantskabsmøde 26/2 2011   
     

Nedenstående følger liste over det maksimale antal af delegerede til det kommende repræsentantskabsmøde 
den 26/2 2011 i Fredericia.      

     
Antallet af stemmer er beregnet på grundlag af klubbernes antal fuldtidslicenser (se faktura udsendt 12/1 2011). 
Det nedenstående nævnte antal stemmer er betinget af, at forfaldent mellemværende med unionen er betalt inden 
repræsentantskabet.      

     
Antal stemmer for klubberne er opgjort som 1 stemme (generelt) + 1 ekstra stemme for hver påbegyndt 10
tegnede helårslicenser.      

     
Klub Licenser Stemmer Tilstedeværende   

     
Odense Minigolf Club 18 3 1   
Nyborg Banegolf Klub 0 1 0   
Gladsaxe Minigolf Klub 9 2 2   
Randers Minigolf Klub 10 2 2   
Minigolf Clubben Gelsted 18 3 3   
Nord-Als Minigolf Klub 11 3 3   
Sportsminigolfklubben Putter Team 
Odense 16 3 3   
Broager Banegolf Klub 9 2 2   
SIF-Minigolf 7 2 2   
Herning Minigolf Klub af 1997 0 1 0   
Grindsted KFUM Sportsminigolf-Klub 0 1 0   
Aalborg Minigolf Klub 13 3 3   
Brøndby Strand Minigolf Klub 0 1 1   
Roslev Idrætsklub, Minigolf 8 2 1   
Sportsklubben Sommerbyen Ejby 0 1 0   
Foreningen af aktive ældre (Vissenbjerg) 0 1 0   
Arrild Idrætsforening 0 1 0   
Lolland Minigolf Klub - Sukkertoppen 5 2 2   

     
     

Lokalunioner:      
FMgU  1 0   
SMgU  1 1   
JMgU  1 1   

     
Bestyrelsen  4 4   

  
 41 31   

Med venlig hilsen      
     

Michael R. Sølling      
     

Kvalificeret flertal 
(2/3) 21   

     
 Almindeligt flertal 16   
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Bilag 2. 
                                                                                                                                                                                                                                       

Dagsorden punkt 4 - Formandens beretning: 

                                                                                                                                 

Dansk Minigolf Union 
Medlem ad Danmarks Idræts-Forbund 
Medlem af World Minigolf Sport Federation 
Stadionvej 50 D 
DK-5200 Odense V 
Tlf 66 12 79 34 
e-mail: info@minigolf.dk

Året 2010 har på mange måder været et stille år. De fleste vil nok vælge at sige alt for stil-
le og jeg er helt enig. Det skal der på alle måder laves om på, for dansk minigolf kan ikke 
være tjent med, at arbejdsindsatsen er så lav. Men det kommer jeg til senere. Først vil jeg 
nævne nogle af de ting, der trods alt er sket gennem året 2010. 

Internet
Vores internet har i den grad fået en ansigtsløftning, pakket ind i en ny skal, der samtidigt 
med dens professionelle ydre også er meget nem og brugervenlig og svarer til de behov, 
som vi må have ind i fremtiden. Her vi jeg gerne benytte lejligheden til at takke Kaj Lykke 
Madsen, for de rigtig mange timer, han har lagt i dette projekt for at få vores hjemmeside 
op at køre.  

Turneringsudvalg
Vi fik to helt nye ind i vores turneringsudvalg fra i år. Turneringsudvalget er et af de svære-
ste udvalg at komme ind i, da der er mange systemer og arbejdsopgaver at sætte sig ind i 
og mange svære beslutninger, der skal tages. De har gjort det rigtigt godt. Vores snitlister 
er blevet løbende opdateret og vores turneringer er blevet afholdt med fin tilfredsstillelse. 

Vi har stadig nogle fejl og mangler på vores snitliste og vores resultatdel. Disse fejl skal ik-
ke tilskrives udvalget, men i højere grad at vores systemer mangler data på spillere, der 
deltager i vores turneringer, hvilket betyder, at når spillere skifter kategori, så har udvalget 
ingen mulighed for at ændre det, da de ikke har fødselsdag og år på vores deltagere. Et 
andet problem er også, at når vores licensnumre er lavet, som de er, hvor dele af numme-
ret er klubnummer, så kommer problemerne, når en spiller skifter klub. Og hvis så klub-
berne genbruger gamle klubnumre, så bliver det helt håbløst. En rigtig god ide vil være at 
få den enkelt spillers fødselsdato implementeret i licenskortsystemet. Dette er ting som sy-
stemerne bør og skal gøre automatisk, så vi dermed fjerner muligheden for fejl og mang-
ler. 
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Holdturneringen blev afviklet trods utroligt dårligt vejr før og efter alle afdelinger. Godt fre-
dag ikke er spilledag, for så havde der ikke været mange omgange, der var spillet. Samti-
digt var vi ganske heldige, at der lige nøjagtigt var tilmeldt 24 hold. Havde der været til-
meldt 25 hold eller flere, var vi kommet ud i ganske store problemer med at få afviklet tur-
neringen. Da vi alle sammen håber, at denne her sport bliver større, er vi nødt til at skabe 
løsninger her, inden vi får gjort noget, der er lykkeligt, til et problem. Så er det sidste, der 
skal siges omkring holdturneringen vel bare et stort tillykke til Aalborg Minigolf Klub, der 
blev Danske Mestre for andet år i træk - godt gået.

Der blev afholdt Danske Mesterskaber Enkelt hos Randers Minigolf Klub. En rigtig godt af-
holdt turnering, takket være godt arbejde i udvalget og de super rammer, som Randers 
Minigolf Klub altid formår at skabe. 

Der blev afholdt Danske Mesterskaber Stor Bane ved Odense Minigolf Club. Her gik det 
også ganske godt.  

Det er godt at se, at klubberne gør noget for, at disse turneringer bliver spændene at del-
tage ved og skaffer de folk, der skal til for at kunne gennemføre forsvarligt. 

Der blev afholdt Danske Mesterskaber Mos på Indelukket i Silkeborg. Her er det tydeligt at 
se, at sporten har langt igen, før der bliver skabt den samme interesse hos spillerne som 
ved de andre turneringer. Jeg er ikke det mindste i tvivl om, at det er her, vi i fremtiden vil 
se de største fremskridt i sporten med de idéer og tiltag, der ligger her. 

Breddearbejde
Bestyrelsen har valgt at fortsætte sammenarbejdet med Jan Nilsen og gør ham til bredde-
ansvarlig. Jan har meget stor erfaring og viden på feltet og der er ikke nogen tvivl om, at 
han vil være en gevinst for sporten på sigt. 

Organisationsmøde 
Blev i år afholdt i Himmerland, hvor dag et blev startet med et indlæg fra Jan Nielsen, hvor 
han startede med en solstrålehistorie fra Nord-Als, hvor man i den grad har fået gang i 
skoleprojekt og hvor flere hundrede svinger putteren ugentligt. Det er fantastisk at se den 
interesse, der kan skabes omkring vores sport, når det bliver gjort rigtigt. 

Vi fik kikket på politikkatalog og gennem gruppearbejde fik vi skabt det indhold, der skal 
være i et sådant, så forslag til dette kunne fremlægges senere på vores klubmøde i januar. 
Det var i hele taget en konstruktiv dag med rigtig mange gode og seriøse idéer til, hvordan 
denne sport kan blive større. Samtidig fik vi åbnet øjnene for, at hvis vi vil være større, end 
vi er i dag, skal vi turde tænke anderledes og også en gang imellem gøre ting, som ikke 
har været prøvet før. Vores chancer for at blive store er der bestemt.  

Vi har et sted mellem 400 til 500 baner i dette land, så der er rig mulighed for steder, hvor 
der kan ligge kommende klubber. 

På andendagen fik vi arbejdet med idéer om fremtidig holdturnering og muligheder for ny-
tænkning. Det var meget seriøst og konstruktivt, hvor vi kom godt rundt omkring de plusser 
og minusser, der kan være ved de forskellige spilleformer. Der var enighed om, at det er 
vigtigt, at vi taler elite og bredde hver for sig og ikke blander de to ting. Hvad eliten vil, er 
ikke nødvendigvis det samme som bredden vil og der er ingen grund til at tvinge noget ned 
over hovedet på nogen, fordi andre grupper ønsker det. Det blev også klart, at man øn-
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skede, at der skulle spilles mere i eliten og at man gerne ville tilbage til, hvor man spillede 
6 afdelinger som tidligere. Der var overvejende enighed om, at tiden er ved at være moden 
til at dele elitedivisionen og øvrige divisioner, så de ikke spiller samme sted. Der blev også 
talt om at bruge de steder, hvor man har to baner, så man dermed stadig ville være sam-
me sted minimum 2 gange om året i forbindelse med holdturneringen. 

Landshold
Landstræner Bjarne Hansen valgte sidst på året at stoppe som landstræner grundet syg-
dom, så jeg vil gerne benytte chancen for her officielt at takke ham for hans store arbejde 
med vores landshold, og ønske ham god bedring. 

3 af vores juniorlandsholdsspillere var med Peter Sørensen til WM i Rusland, hvor de efter 
sigende skulle have haft en super tur med masser af fine oplevelser. Der skulle for første 
gang nogensinde spilles på MOS baner, så de har helt sikker fået en masse rutine, som 
de kan bruge senere i deres karriere. 

Seniorerne havde Robert Baldorf med til EM i Tjekkiet og med fuldt hold. Det er faktisk 
nogle år siden, at det har været tilfældet. Jeg tror faktisk, at vi skal tilbage til sidste gang, 
turneringen har været afholdt i Danmark. Godt at se, det kan lade sig gøre også uden den 
store økonomiske støtte. Selvom de havde været plaget af dårligt vejr, fik de vist en dejlig 
tur ud af det. Også dejligt at se, at vi havde en spiller med helt fremme i cuppen. 

Hos herrer / damer havde landstræneren truffet en beslutning om ikke at sende fuldt hold 
til EM i Italien. Der skal afholdes WM i Stokholm, Sverige her i 2011 og der skulle samtidigt 
afholdes åbne Svenske Mesterskaber i 2010 på samme baner. Der blev derfor sendt 3 
spillere til Stokholm for at deltage i Mesterskaberne og for at fortræne banerne til det for-
stående WM. Det er helt sikkert, at det vil komme holdet, der skal til WM, til gode og give 
dem et væsentligt nemmere indspil på banerne, også selv om nogle af banerne skulle væ-
re ændret på det tidspunkt. Denne disposition støtter vi 100% i bestyrelsen og har gjort fra 
starten. Det blev til en flot 2. plads til Mads Nørregaard, hvilket igen affødte kritik, for der er 
jo en mindre pengepræmie forbundet med en sådan placering. Nu var kritikken, hvorfor 
skal han ikke betale dette beløb tilbage, når han har modtaget tilskud til turen. Hvis han 
skulle det, så ville enhver spiller eller leder, der har deltaget på eller omkring landshold, jo 
til at skulle opgøre økonomi omkring vundne ting eller modtagne smågaver. Som eksem-
pel kan nævnes en junior, der for 15-20 år siden vandt et kvalitets ur til et junior EM. I givet 
fald ville det skulle opgøres. Er det, hvad vi ønsker? Det tror jeg ikke. Disse spillere bruger 
ganske megen økonomi for at spille top-minigolf på det plan og vi vil jo alle sammen gerne 
have, de deltager i netop vores turnering også ude i de forskellige klubber.  

Bjarne havde 4 spillere med i Italien til EM, to herrespillere og to damespillere. De gik også 
rigtigt godt dog uden de helt store resultater, men vi kan jo ikke vinde hver gang og jeg er 
helt sikker på, at de har ydet deres bedste på dagen. Der har efterfølgende været kritik af, 
at der ikke blev stillet med fuldt hold ved EM. Jeg mener, Bjarne Hansen har truffet de helt 
rigtige valg. Vores topelite i sporten er ikke særlig stor, ej heller den økonomi der er om-
kring disse hold. Ikke at den ikke ligger på det rigtige leje, men det betyder, at vi ikke kan 
alt. Vi må nødvendigvis ind og vælge. Jeg mener, at Bjarne har udført sine valg klogt og 
professionelt. 

Dommer og teknisk Udvalg
Der er blevet afholdt dommerkursus og der er blevet udvalgt dommere til vores turnerin-
ger. Et udvalg som er ganske velfungerende og en stor tak herfra for deres arbejde. 
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Klubmøde
Vi fik afholdt klubmøde her i januar hvor, vi fik diskuteret mange gode idéer for vores frem-
tid i sporten. Igen i år et konstruktivt møde, hvor man kom rundt om mange ting.  

Bestyrelsen
Der er ingen tvivl om, at bestyrelsen i år ikke har fungeret, som den burde. Det skal tilskri-
ves mig. Det er mig, der har ansvaret for at lede og fordele arbejdet i bestyrelsen Det er 
ikke sket godt nok. Dette betød blandt andet, at Eggert Møller valgte at stoppe i bestyrel-
sen. Jeg vil gerne sige Eggert tak for hans tid i bestyrelsen. Da jeg mødte op til repræsen-
tantskabsmødet sidste år, var det ikke med et ønske om at være formand og det var en 
kæmpe fejl at stille op. Der tager jeg konsekvensen af, og der er derfor også arbejdet på at 
finde dygtige personer til at tage over. 

Med venlig hilsen 

Morten Rasmussen 
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Bilag 3.
Dagsorden punkt 5 - Regnskab:

Allokering og anvendelse af eliteomkostningerne

Vedlagt følger oplæg til retningslinier for: 

1. Fordeling af pulje til eliteomkostninger 
2. Fordeling af eliteomkostningerne på underpuljer 
3. Regler for anvendelse af puljen, hensættelser m.v. 

Ad 1 – Fordeling af pulje til eliteomkostninger
Af det budgetterede ”Grundlag til fordeling” (se vedlagte regneeksempel) hensættes årligt et beløb 
svarende til 35% heraf.  

Der er her stort set tale om samme princip som hidtil – dog er det værd at bemærke, at de senere 
omtalte regler for dragter og tilbagebetalinger i realiteten er at betragte som stramninger i forhold til 
tidligere (hidtidige) regler. 

Ad 2 – Fordeling af eliteomkostningerne på underpuljer
Ovennævnte pulje fordeles på følgende 3 undergrupper: 

a) Dragter 
b) Juniorer 
c) Herrer/damer 

Ad a) Dragter
Til denne pulje hører afskrivninger på landsholdsdragter samt omkostninger til vask, vedlige-
holdelse, pakning m.v. af landsholdsdragterne. 

Ad b) & c) Juniorer & Herrer/damer
De samlede fordelte omkostninger til eliteomkostningerne med fradrag af omkostninger til drag-
ter fordeles ligeligt mellem de to grupper – Juniorer & Herrer/damer. 

Ad 3 - Regler for anvendelse af puljen, hensættelser m.v.
De beløb, der er fordelt til landsholdsgrupperne efter reglerne i pkt. 2, skal anvendes således – 
medmindre andet på forhånd er aftalt med bestyrelsen: 

  Juniorer Herrer/damer 
A Indenlandske aktiviteter, administration m.v 10% 10% 
B VM / EM 70% 63% 
C NM  20% 27% 

VM / EM
For at kunne disponere over midlerne allokeret til VM / EM skal der deltage mindst 7 juniorer og 
mindst 7 herrer/damer ved de pågældende mesterskaber.  

Opfyldes dette krav ikke, vil det samlede tilskud blive reduceret med henholdsvis 10% for juniorer-
nes vedkommende pr. manglende deltager ved mesterskabet og 9% for herrer/ damernes ved-
kommende pr. manglende deltager ved mesterskabet. 

NM
For at kunne disponere over midlerne allokeret til NM skal der deltage mindst 3 juniorer og mindst 
6 herrer/damer ved det pågældende mesterskab. 
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De år, hvor disse mesterskaber ikke afholdes, skal der ske opsparing med de nævnte procenter – 
juniorerne = 20% og herrer/damer = 27%. 

Opfyldes deltagerkravet ikke, vil den samlede opsparede junior-NM-pulje (2 år á 20%) blive redu-
ceret med 1/3-del pr. manglende deltager ved mesterskabet og den samlede opsparede her-
re/dame-NM-pulje (2 år á 27%) blive reduceret med 1/6-del pr. manglende deltager ved mester-
skabet. 

Reduktionerne
De ovennævnte reduktioner vil ikke være til disposition for landsholdene – hverken i det pågæl-
dende eller de efterfølgende år. Konsekvensen af reduktionerne er – alt andet lige – en forbedring 
af årets resultat med summen af reduktionerne. 

Indenlandske aktiviteter, administration m.v
Omkostningerne i denne gruppe må gerne anvendes på udenlandske aktiviteter (lands-
holdsrejser) i den udstrækning, der er overskydende midler i denne gruppe.  

Midlerne i denne gruppe er ikke genstand for nogen former for reduktion!  

Hensættelser til senere år
Nuværende hensatte midler vil stadig være til disposition for de respektive landshold. 

Ikke anvendte midler (excl. ovennævnte reduktioner) kan fortsat overføres til senere år. 

Allokering og anvendelse af eliteomkostningerne   
      
Regneeksempel 1     
      
Opgørelse af grundlag til fordeling År 1 År 2   
      
 DIF  710.000 860.000   
 Egne indtægter  50.000 50.000   

 Indtægtsregulerende omkostninger  -40.000
-

110.000   
         
      
 Budgetgrundlag  720.000 800.000   
      
 Resultatreserve 5% 36.000 40.000   
         
      
GRUNDLAG TIL FORDELING 684.000 760.000
         
      
Eliteomkostninger, heraf jf. Ad 1 35% 239.400 266.000   
         
      
Fordeling på underpuljer, jf. Ad 2     
      
 Dragter:     
 Årets afskrivninger  12.400 17.000   
 Vedligeholdelse m.v.  5.000 5.000   
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a Dragter i alt 17.400 22.000
         
      
 Rest til fordeling  222.000 244.000   
         
      
b Juniorer, heraf jf. Ad b) & c) 50% 111.000 122.000
         
      
c Herrer/damer, heraf jf. Ad b) & c) 50% 111.000 122.000
         
      

Fordelt i alt = a+b+c 239.400 266.000
         
      
Regneeksempel 2     
      

Juniorerne: År 1 År 2   
      
A Indenlandske aktiviteter m.v. 10% 11.100 12.200   
B VM / NM 70% 77.700 85.400   
C NM 20% 22.200 24.400   
         
      
 Fordelt  111.000 122.000   
 NM afholdes i år 2 - opsparingen flyttes  -22.200 22.200   
 Kun 5 spillende deltagere ved EM -20% -22.200 111.000
 Kun 6 spillende deltagere ved VM -10% -12.200 122.000
 Kun 2 spillende deltagere ved NM -33% -15.533 46.600
 Overført hensættelse fra tidl. år  0 9.000   
         
      

Til rådighed 66.600 125.467
      
 Faktisk forbrug - ud over egenbetaling  57.600 120.000   
         
      
 Hensat til senere år  9.000 5.467   
         
      

ÅRETS REDUKTION 22.200 27.733
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    Bilag 4. 

Dagsorden punkt 7 :  Udvalgenes beretning –  

   7a: Turneringsudvalget 

Årsberetning Turneringsudvalget 2010.

DM-hold: 
DM-hold forløb i år efter planen. Der var en del pres på fra vejrguderne, men alle var indstillede på 
de ændringer der måtte komme undervejs. 2010 var også året, hvor BangolfArena blev brugt som 
resultatprogram. Der har været både godt og skidt, men vi lærer af fejlene og så bliver 2011 endnu 
bedre. En stor tak til alle klubber som stillede med hjælper og ellers levede op til alle krav og for-
ventninger. 

DM-e og DM-s: 
Randers lagde baner til DM-e og som altid var de klar til at løfte opgaven sammen med TU. 
Afviklingen af turneringen forløb problemfrit, og for en gangs skyld var vejret på vores side. 
DM-s blev afviklet på OMCs beton og også her var det som altid en fornøjelse at komme som TU. 
Afviklingen gik også her problemfrit, med et par enkelte byger undervejs. Der blev desuden i for-
bindelse med DM-s overrakt diplomer og nåle til stormestre. 

DM-MOS: 
Dette var desværre ikke årets mest besøgte DM. Blot 7 deltagere var der på Indelukkets baner i 
Silkeborg, hvilket betød at Silkeborg IF selv stod for afviklingen af turneringen. 

Andet: 

Snitlisten:  Opdateringen af snitlisten er blevet bedre og bedre året igennem. 

Stormester:  Listen mangler opdatering af den sidste turnering. Ellers har opdatering været hurtig i 
år. 

Desuden har TU fået ny computer, ny printer og et trådløst internet, så vi kan opdatere live på net-
tet under turneringerne. Dette har fungeret ok med plads til lidt forbedringer. 

TU håber, at vi i nær fremtid kan få opdateret og moderniseret medlemsdatabasen og at vi kan 
koble flere personer på udvalget f.eks. regionale personer, der skal stå få opdatering af snitlisten 
fra turneringer spillet i deres region. 

Mvh. TU 

Allan Schwab og Stefan Østergaard
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Bilag 5. 

Dagsorden punkt 7 :  Udvalgenes beretning –  

   7b: Dommer- & Teknisk udvalg 

Årsberetning fra Dommer og Teknisk udvalg. 

Det har været et forholdsvis roligt men positivt år. Året bød på et nyt Dommerkursus med 5 nye 
dommere som resultat. Allan Schwab A.M.K., Kåre Thomsen A.M.K., Ole Hansen S.P.T.O., Lars 
Nørregaard S.P.T.O. og Sv Aa. Næshøj B.B.K. er de 5 nye ansigter, som i sikkert allerede har 
mødt i deres nye gerning. 

Året har kun budt på 2 mindre sager.  

Begge sager omhandlede spillere, som udgik uden grund ved private stævner. Sagerne er be-
handlet i udvalget og afgørelserne er udsendt. 
  
De helt store skandaler er heldigvis undgået, så enten er dommerstanden blevet mildere eller spil-
lerne er ved at finde ud af at opføre sig nogenlunde anstændigt. Vi tror på det sidste er tilfældet. 

I det nye år kunne det være dejligt med folk nok til et dommerkursus mere. Vi har Bjarne Hansen 
stående på venteliste. Så skulle der være flere interesserede, ville det være fint ellers er det nok 
snart ved at være tid for et dommerseminar med opfølgning af det nye, der er sket siden folk fik de-
res dommerlicens. 

Med Sportslig Hilsen 
Dommer og Teknisk Udvalg 
Arne Prip Hansen og Teddy Nielsen  
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Bilag 6. 

Behandling af indkomne forslag dagsorden pkt. 8 - OVERSIGT 
Nr.  Indsendt 

af 

Majoritet for 

vedtagelse 
1 Politikkatalog DMgU Simpelt flertal
2 Turneringsbestemmelser § 26 

Mindst en holdrunde øst for Storebælt 
DMgU Simpelt flertal

3 Turneringsbestemmelser § 26 
Mindst en holdrunde øst for Storebælt 
Behandles ikke hvis forslag 3 vedtages 

SMgU Simpelt flertal

4 A Turneringsbestemmelser § 20 
Særregel for nederste divisioner 

DMgU Simpelt flertal

4 B Turneringsbestemmelserne 
Ingen ændringer af holdturneringen 
Vedtages dette udgår behandling af forslag  
5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 

AMK Simpelt flertal

5 Turneringsbestemmelser § 20 + § 21 
Elitedivisionen spiller på eget anlæg 

GMK Simpelt flertal

6 Turneringsbestemmelser § 22 
Holdturneringen afvikles kun på søndage 

DMgU Simpelt flertal

7 Turneringsbestemmelser § 22 
Elitedivisionen spiller slagspil 

DMgU Simpelt flertal

8 Turneringsbestemmelser § 22 
Øvrige divisioner spiller slagspil + cup 
Behandles kun såfremt forslag 7 vedtages 

DMgU Simpelt flertal

9 Turneringsbestemmelser § 22 
Alle divisioner spiller slagspil + cup 
Redigeret version af AMK forslag (forslag 11) 
Behandles kun såfremt forslag 7 ikke vedtages 

DMgU Simpelt flertal

10 Turneringsbestemmelser § 19 
Krav til anvendelse af anlægstyper i holdturneringen 
Ændringsforslag stillet af DMgU 
Spil på steder med flere anlæg 

AMK 

(DMgU) 

Simpelt flertal

11 Turneringsbestemmelser § 22 
Alle divisioner spiller slagspil + cup og udvidelse af antal af-
delinger for elitedivisionen 
Behandles kun hvis forslag 7 eller 9 ikke vedtages 

AMK Simpelt flertal

12 Turneringsbestemmelser § 20 + § 21 
Flere hold i elitedivisionen 
Behandles kun hvis et af følgende forslag vedtages:
5, 7, 9 eller 11

GMK Simpelt flertal

13 Turneringsbestemmelser § 21 
Afleveringsfrister 

DMgU Simpelt flertal

14 Turneringsbestemmelser § 22 
Superveteraner 

RMK Simpelt flertal

15 Turneringsbestemmelser § 15 
Dommerprotokol 

DMgU Simpelt flertal

16 A Lovenes § 12 
Vedtagelse af budget 

GMK Kvalificeret flertal

16 B Lovenes § 12 
Vedtagelse af revideret politikkatalog 

DMgU Kvalificeret flertal

17 Lovenes § 5, stk. f 
Medlemsregistrering til DIF 

GMK Kvalificeret flertal

18 Turneringsbestemmelser § 35 (NY) 
Klub 18 

DMgU Simpelt flertal
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Michael R. Sølling 
Fra: Pia Bagger [bkfpba@gladsaxe.dk] 
Sendt: 23. februar 2011 16:25 
Til: morten_omc@yahoo.dk; gladsaxe_minigolf [ 
Cc: difdmgu@minigolf.dk; dif@dif.dk; Gert andreasen; Robert Baldorf 
Emne: Gladsaxe Minigolf Klub og Dansk Minigolf Union 
Page 1 of 1 

25-02-2011 
Gladsaxe Minigolf Klub v/ formand Jonas K. Rasmussen og Dansk Minigolf Union v/ formand Morten 
Rasmussen 
Kopi: 
Dansk Minigolf Unions kontor og Danmarks Idræts-Forbund v/ direktør Karl Chr. Koch 
Gert Andreasen, kasserer i Gladsaxe Minigolf Klub og Robert Baldorf, bestyrelsesmedlem i Gladsaxe 
Minigolf Klub 
Jeg har i dag holdt møde med Gert Andreasen og Robert Baldorf vedrørende tvisten mellem Dansk 
Minigolf Union og Gladsaxe Minigolf Klub. Gladsaxe Kommune ønsker ikke at involvere sig konkret i den 
verserende sag. Det er dog vores ønske, at der fortsat er aktivitet på forskellige sportslige niveauer på 
anlægget "Til Jernbanen 20", 2880 Bagsværd. 
Jeg har derfor foreslået Gert Andreasen og Robert Baldorf, at de anbefaler klubbens bestyrelse, at "slå 
en streg i sandet" og se fremad. Jeg håber, at Dansk Minigolf Union vil gøre det samme. 
Ingen kan have interesse i at fortsætte tvisten. Det tjener ikke noget formål hverken sportsligt eller i 
forhold til det fremtidige samarbejde omkring minigolf som idrætsgren. 
Med venlig hilsen 
Pia Bagger 
Idrætskonsulent 
Gladsaxe Kommune 
Rådhus Alle 1, 2860 Søborg 
Telefon: 3957 5338, mobil: 2360 9444
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